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synlig Sjnonjm

Hynlig, adj. ['synli, ogs. 'synli] (nu
ikke i rigsspr. siunlig (sjunlig). JFrns.132.
Gram.(KSelskSkr.IY86). jf. Feilb.). adv.

d. s. ell. -t ell. (t) -en (5Mos.7.10(Chr.VI).
ChrFlensl.PM.II.50. Kofoed-Hansen.KA.I.

56). {ænyd. glda. synlig, siunlig, sv. no.

synlig, oldn. syniligr; til Syn ell. syne ell.

oldn. adj. synn, synlig (se Synest, syntj;

;/. synbar og sigtbar 1, sigtig 2)

1) som adj. I.l) som kan ses, opfattes lo

gennem synssansen (i alm. (tale)spr. især

om, hvad der til visse tider, under visse for-

hold kan ses, øjnes); spec: tydeligt frem-
trædende (for synet); tydelig; iøjne-
faldende; ogs. ((3, relig., filos.): legemlig;
konkret, vi . . ansee (ikke) de synlige Ting,

men de usynlige; thi de synlige ere timelige,

raen de usynlige ere evige. 2(7or.4.27. Var
du synlig eller usynlig, da jeg friede til dig?

Holb.Usynl.1.4. *Mørket synligt er af ide- 20

lige Lyn. PHFrim.SK.20. et Huuskors som
gaaer igjennem lukte Døre, og gjør det

Synlige usynligt. Heib.KH.65. Scenen er Ju-
stesens Arbejdsværelse . . Paa et synligt

Sted en stor BeoLJMagnus.HF.7. Fyret
er synligt paa 11 Sømil. Scheller.MarO. Tand-
kødet (er) synligt, naar han lei.PolitiE.^^/i

1924.1. Skrivemaskine, synlig Skriit. BerlTid.

"U1929.Aft.l3.sp.6. den synlige horisont, se

u. Horisont l.i. den synlige kirke, se u. 30

Kirke 3.
||

(nu næppe br.) om person: som
(paa et vist tidspunkt) lader sig se af frem-

mede, modtager besøg; visibel. De faaer

hende ikke i Tale . . Madam Flaminia er

ikke synlig saa tidlig. Skuesp.IY475. Blich.

(1920).XX.18. her traadte jeg ind og erkyn-

digede mig om Hs. Excellence var synlig.

RudBay.EP. 1.116. Verner. (Brandes.Ér. II.

410). jf.: den underlig forklædte Brudgom
fik sin Kuffert ind i Gjestekamret for at 40

blive synlig i sine egne Klæder. /n^.L.//.25.

1.2) (især fg) uden (tydelig) forestilling om
synsindtryk (alene): kendelig; mærkbar;
tydelig, en Virkning, som . . er frembragt
med synligt Overlæg. Carst.(SkVid.Y178).
Det var synligt, at hun anstrængte sig for

at tale. Kofoed-Hansen.LD. 16. under altfor

synlig Paavirkning af Sjiiiitus. Schand.0. 1. 5.

Det blev Goldschmidt synligt, hvem hans
Publikum v&x.Borchsen.FF.11.261. so

2) som adv. 2.1) (især ts) paa synlig
(l(i)) maade; i synlig grad; tyde-
ligt; mærkbart ; aabenbart; øjensyn-
ligt. *Det synlig gaar tilbage med ham nu.

Grundtv.Optr.1.233. *Aanden oplukked sit

Øie , .
I

Fandt . .
|
Gud overalt;

|
Fandt

ham i Digterens Sang . .
|
Fandt ham i

Tidernes Gang;
|
Synhgst og vissest den

dog
I

Fandt ham i Bøgernes Bog. sa.Saga.56.

Bruden og hendes Frænder vare synlig for- 6_o

legne.Ing.L.11.96. Det Sorgens Aar . . æl-

dede hende synligt.EChristians.Mødre.(1935).

106. 2.2) (1. br.) saa vidt man kan se ell.

skønne (af en tings udseende, ydre forhold);

efter hvad det ser ud til ell. synes; dels:

tilsyneladende. Pastor Kallesen fortsatte

uden synlig at give Agt paa Fruens Udbrud
og Adfærd. Schand.AE.335. dels: tydelig-
vis; aabenbart; øjensynlig(t). to frem-
skudte, runde Taarne, der synlig stammer
fra Borggreve- og Fejdetider. I)racftm,Z.239.

2.3) (nu ikke i alm. spr.) til Syn 6: med
hensyn til synet (synssansen); paa synet;
i forb. synlig blind. Kingo.SS.III.325.
Moth.S91.
aynligsøre, v. [-igo^ra] vbs. -else

(B.T.^yd936.46.4). (Q), mindre br., jf.:

„Sjeld." Levin.) gøre synlig (l(i)). Rask.
Retskr.190. (lygteskæret) svnUggjorde en
Skikkelse.Schand.TF.il. 58. 'Udviklingen i

Tidens økonomiske Tankegang er synlig-

gjort i to af Københavns Mindesmærker.
VilhAnd.IAtt.il.645. jf. synlig I.2: at finde

et Lys, hvorved det synhggjordes ham, hvad
her stod i Sandhedens Bog. ECAnd.(1919).
III.171. lidt Trippen i forskellige Retninger
synliggør hans Overvejelser. Soya.BM.53.
-hed, en. p. (i bet. 2) -er (Rothe.Nat.1.95).

(glda. d. s. (lMos.46.2(GldaBib.))) i)

f„sjeld." Levin.; nu Qj) den egenskab ell. det

forhold at være synlig (l(i))- Moth.S92. Her
ere da mange Maader, hvorpaa de Under-
jordiskes Synlighed og Usynlighed kan he-
vises.Tullin.III.312. Kierk.VI1.472. Røgens
Synlighed. SkibsMask.35. jf. bet. 2: Synlig-

hedens YeTden.Kierk.VIII.295.
\\ (jf. synlig

1.2) t præg af virkelighed; livagtighed, en
Comoedie (bør give) Acteurerne anledning
til de Ting, som fører nogen synlighed med
sig, og giør et Theatrum levendis. JRPaulli.
(KomGrønneg.IV431). 2) (nu næppe br.)

konkr.: noget synligt; synlig genstand. Rothe.

Nat.1.95.

O syn-løs, adj. [6.1 (og 3)] ("syns-.

Høffd.Psyk.222). som er uden syn, mangler
(naturlig) synssans; blind. Bull.(SkVid.IX.
151). en bhnd Dreng, hvis synløse Ansigt
var vendt den samme Yej. LMoltke.Dick.
XXI.41. *Jeg så ham (0: Eros) . .

\
men

ingen synløs vingedreng med kogger ved
sin lænd. NMøll.E.68. jf.: de lysaabne Øine
stirrede i Synløshed.Gjel.T.289.

I. {Synonym, et. [syno'nyJm] (f Syno-
nim. TBruun.IV112{oo Riim). jf. vAph.
(1759). JBaden.FrO.). p. -er ell. (tidligere)

m. gr. form: synonyma (Holb.DH.I.711.
Rahb.Stiil.9). (af II. synonym; jf. Med-
navn; især sprogv.) navnlig i p., om syno-
nyme (enstydige) ord ell. udtryk. Høysg.S.
199. skjændigt var det om de to Ord:
Præst og Kornjøde, nogensinde kunde blive

Synonymer. PNSkovgaard.B.148. PEMiilU
VII. saare sjælden gives (der) tvende fuld-

komne Synonymer. Blich.(1920).1.21. Ulla

Albeck.Da.Synonym-Ordbog.(1941).5. \\ spec.

(zool., bot. osv.) om forsk, (folkelige ell. fag-

lige) navne paa samme dyr, plante osv.

Kjærbøll.5.7.9osv. HavebrL.*II.422. Il.syn-

XXIII. Bentrykt */. 1945



synonym

onym, adj. [syno'ny'm] (fra gr. synony-

raos, med samme navn, af syn-, med-, og

onyma, onoma, navn (se Navn^; jf. anonym,
pseudonym; især sprogv.) om ord ell. ud-

tryk: som har beslægtet ell. (næsten) sam-
me betydning; enstydig. [MCBruun.JOm
Trykkefriheds-Rettigheden.(1795).14. en ny-

opdaget Vei til Lykkens Tempel o: til Em-
beds Erholdelse, thi disse Udtryk ere syno-

nyme i Kjøbenhavnernes Mund. Wilst.(Hjort.

B.II.292). den tyske Litteraturfilosofi . .

hvor Shakespeare simpelt hen er synonym
med Foesien. Rubow.BB.182. Synonyme Ord
i Folkemaal.Z)F.¥76.

Synov, en. se Synav.

Syns-, i ssgr. ['sy'ns-, ogs. (dagl.) 'syn's-]

(j^. Syn-j især af Syn 1 og 5(i), navnlig i

fagl. (anat., fysiol., fys., med., filos.) ssgr.;

saaledes, foruden de ndf. anførte, forsk, (især

Q) ell. fagl.) ssgr. som Syns-afstand (jf. -hold^,

-erindring, -fornemmelse, -forvildelse, -forvir-

ring, -fænomen, -hallucination, -hildelse, -hil-

d(r)ing, (i) -højde, -iagttagelse, -illusion (jf.

-bedrag^, -omraade (jf. -felt, -kreds^, -op-

levelse (jf. -indtrykj, -skarphed, -skuffelse

(jf. -vildelse^, -skuffende, -stade, -sted (jf.

-punkt 2); spec. til Syn 6.1: Syns-attest,

-fejl, -forstyrrelse, -nedsættelse, -svaghed

(jf. Svagsynethed), -svækkelse; (emb.) til

Syn 4(i]: Syns-nævn, -protokol, -rejse ofl.

-aabnme, en. pupil (2). Anat.(1840).II.
262. Landbo.IV.846. -akse, en. den for-

længede øjeakse; synslinie (1). Herholdt.(Phys
Bibl.Y344). Panum.642. -bane, en. den
bane (række af organer), ad hvilken syns-
indtrykket ledes (fra sanseorganet) til syns-

centret. VoreSygd.IV.106. UnivProgr.1942.
II.l. -bedrag, et. (jf. -vildelse^ sanse-
bedrag inden for synsfænomenernes omraade;
hallucination; optisk bedrag, nu erkjender

|

Jeg klart, at kun det var et Synsbedrag.
Heib.FM.68. VSO. SaVXXII.911. -bil-
lede, et. sansebillede, dannet ved syns-
sansen. MO. VorUngdom.1907.320. (jf. Syn
1.2) om vision olgn.: Sal.IV441. -celle, en.
celle (i synsorgan), hvorfra en synsnerve ud-
gaar. I det simpleste Tilfælde bestaar det
inverse Øje (hos visse ledorme) af en eneste
SynsteUe. Boas.Zool.*31. LSal.XI.405. -cen-
trum, et. synsbanes centrum i hjernen,
LandbO.IV.844. UnivProgr.l942.n.32.38.
S ISynsel, en. [isyJns(8)l, isyn's(9)l] flt.

»yngler (Grønb.H.I.101.328.335). (nydann.
til synes efter U. Kendsel, Varsel olgn.) det,

at man synes (at noget er tilfældet); fore-
stilling, fornemmelse, der hviler paa et

sanseindtryk, paa hvad man synes; syns-
billede; fantasi, han gør kun hvad der
er rigtigt ud fra hans synsel. Grønb.H.I.lU.
O Syns-evne, en. (jf. -kraft, -sans)

evne til at se; syn (6.1). MO.^ VSO. Høffd.
Psyk.86. jf. Syn 5.3: et Billede af det slaviske
Hedenskab, som er udkastet med en vis
Synsevne (Brandes.RT.^(1891).385: Intui-

synsk

tion). Brandes.IV.418. -felt, et. (jf. -gebet,

-kreds, -markj omraade (felt), som øjet kan
overse paa een gang, ell. som omspændes af
en linse. SEngelsted.Klin.Meddelelser.(1864).

179. LuplauJ.S.86. uegl.: Digteren . . lever

sig ind i (barnets) Forestillingskres, i dets

Synsmaade, ja i dets rent legemlige Syns-
felt (Brandes.KP.304: Synspnnkt). Brandes.

11.93. -flade, en. (jf. Billedflade 2) en

10 (vinkelret paa synsaksen staaende) flade,

hvori et (formindsket) billede af en genstand
dannes. MO.^ VSO. -forretning, en. (jf.

IL Forretning 3.1 ; emb., jur.) om (opta-

gelse af) syn (4.i); besigt(ig)else. Moth.S92.
Syns- og Taxations-Forretninger.ZancProm.
»•/,2788. Kierk.VI.345. JurO.(1934).143. op-

tage synsforretning, se optage 7,2. -for-
STarlig, adj. (emb.) som kan godkendes

af et syn (5). sætte Kirken i synsforsvarlig

20 Stmd.LovNr.48^*/»1935.§l. -gebet, et. (jf.

-felt; nu næppe br.) det rum (omraade, af-

stand), der kan opfattes med (omspændes af)
synet. Heib.Pros.IX.253. -gevær, et. (sj.,

spøg.) kikkert *Gud Odin . . | Gned Glasset

reent i femten Synsgevær (Bagges.ComF.
6: Kikkerter;. Bagges. ComF. (1807). IL 94.

-grænse, en. synsrand; horisont. Leth.

(1800).217. (se) her fra ud i den fri Natur
med Havet og Himmelen i Synsgrændsen.

30 Ørst.V.44. Taage, gjennem hvilken en Syns-
grænse af Klipper og Trægrupper kun skim-
tes som ^kyggQnå^.Recke.DetlukkedeLand.
(1901).203. -bul, et. synsnerveaabning;
sehul. Panum.291. -høj, en. d. s. s. Sehøj.
HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).142. Panum.
288. -indtryk, et. (jf. Indtryk i). JV
Jens.RF.54. MøllKrist.DF.63.
synsk, adj. (nu ikke i rigsspr. siunsk

(sjunsk). Gram.(KSelskSkr.IlI.311).
jf.

40 Feilb.). [sy'ns^, syn's^] best. f. og flt. -e
['sy'nsga, 'syn'sga] {ænyd. siunsk, no. synsk;

af Syn ell. oldn. adj. synn (no. dial. syn,
synlig, synsk; jf. Synest, syntj) I) (nu kun
dial. ell. m. overgang til bet. 2) som ser

skarpt; grantseende; skarpseende. Moth.
S92. *Avind selv ey seer et Feil,

| Hvor
synsk hun end kan være. Reenb.I.361. MDL.
i Mørke seer jeg godt . . min Bedstemoder
fortalte mig altid, at jeg var „synsk".

50 Drachm.KK.2. jf. bet. 2: Jeg er synsk for

Menneskehedens Torturkamre. Jeg ser, hvad
Fængslerne dækker. SMich.L.49. 2) (jf. frem-

(2.1), klarsynet (3) samt Syn I.2) som har
ell. antages ell. selv tror at have syner, at

kunne se, hvad for andre er usynligt (over-

naturlige, tilkommende ting); clairvoyant;
ogs. (CD) som udtryk for digterisk skabende
fantasi, intuition olgn.: visionær, synsk . .

kaldes den, af gemen mand, som de ind-

60 bilder sig at kand sée deres lignelse om
natten, som skal snart åøe.Moth.S92.
Hun kunde see (aander) hvilket vore
Fædre kaldte at være fremsynet eller synsk.
Suhm.Hist.I.143. Thielc.III.160. (han) er



Synskhed Synflorgan

synsk — han seer STpøgélser.BUch.(1920).

XY154. Bergs.BR.270. i Heines synske

(Brandes. UT.227: visionære^ Hjerne var

der (et) Gran af guddommelig Galskab, som
var fornødent for at Købmandssønnen fra

Diisseldorf skulde kunne forstaa og gengive

det gamle Indiens selvopgivende Drømmeri.
Brandes.VI.477. dette enfoldige . . Pige-

barns synske Kærligheds-Instinkt. Poni.LP.

11.17. Han var blevet synsk og kunde se lo

alle de Vætter, han havde hørt om.Gravl.

Væ.40. AndNx.PE.1.148. MDL.579(jf. smst.

xvii). Feilh. UfF. -hed, en. (især Qj) den
egenskab ell. det forhold at være synsk (især i

let. 2). Moth.S92. en bornholmsk Bondes
Synskhed. PNSkovgaard.B.284. Swedenborgs
. . SyTiskhGå.AlfrLehm.Overtro.III.(1894).17.

uegl.: en Art sjælelig Synskhed (Brandes.

IR.445: Clairvoyance^ (o: hos Dostojevskij.

Bråndes.X.531. en Synskhed, som øjnede 20

Farerne, hvor andre . . endnu ikke saae dem.
Pont.LP.VI.164.
Syns-kraft, en. (jf. I. Kraft I.2 og

Sekraft; nu sj.) synsevne. Jo mere han stir-

rede paa det (o: det uendelige), desto mere
tabte Øiet Synskraft til at finde tilbage i

Endeligheden. Zierfc./Tr235. Levin, -kreds,
en. (;/. -felt og Skue- (1), Øjekreds samt ty.

gesichtskreis) det kredsformige omraade, der

(fra et frit, højt sted) kan overskues (naar 30

man ser sig om til alle sider); ogs. (jf. -rand;

især tidligere) om grænselinien for dette om-
raade; horisont (l.i); spec. i forh. som inden
for ell. uden for (JBaden.DaL.), over
(Mynst.Betr.I.136) ell. under, (hen) mod
(Heib.PS.62),i (Kierk.YlSS) synskredsen,
forsvinde af synskredsen (Gjel.T.237)

olgn. Naar man staaer paa et høit Sted,

bliver det, som man kan oversee af Jorden,
begrændset af en Cirkel, som kaldes Syns- 40

kredsen. Bugge.Astr.311. sorte Tordenskyer
have bespændt Synskredsen. Blich.(1920).
VII.54. Han er halvfjerde Alen lang (men)
bøjer . . sin Ryg saameget, at hans Hoved
falder under et almindeligt Menneskes Syns-
kreds. PMøll.ES.III.52. Dalen sank dybere.
Synskredsen blev videre; her en Sneetop,
der en Sneetop. HCAnd.(1919).IV213. Solen,

der som en glødende Kugle stod paa Syns-
kredsens Udind. Goldschm.VG.61. Begge vore 50

Øjne have ikke samme Synskreds, ^ø/^d.
Psyk.86.

II
overf., om (omfanget af ell. græn-

sen for) en persons forstaaelse, viden, fatte-

evne olgn.; horisont (I.2). Gienstanden er for

stor i sit Omfang til at kunne overskues
inden de snevre Grændser, som . . min egen
meget indskrænkede Synskreds bestemmer.
Abildg. Mindetale overAPBernstorff . (1797). 6.

udviid din egen Synskreds og Andres tillige,

thi Gud har ikke sat Menneskets Tanker en 60

snever Graindse.Mynst.Betr.I.230. hans Feil

. . er Mangel paa Færdighed i at sætte sig

ind i Andres Synskreds. PMøll.ES.III.232.
Gejstligheden og hvad dens var laa saa tem-

melig uden for hans Synskreds. P^Benzon.
P.176. snæver synskreds, se snæver 2.8.

-linie, en. i) (jf. -akse, -straale og Ge-
sigtslinie 1) den rette linie fra øjet til den
iagttagne genstand. Amberg. for hurtigst mu-
ligt at komme ud af deres Synslinie svingede
hun ned ad en Sidega,ng.Tops.SF.114. Gjel.

T.34. 2) (nu sj., jf. MO.) horisont; syns-

kreds; synsrand. VSO. Larsen, -lyst, en.

(sj.) øjenslyst. MO. -løs, adj. se synløs.

-ntaade, en. maade at iagttage (se) noget

paa (jf. VSO. MO.) ell. (jf. Syn 5.3; i alm.
spr. nu kun) at bedømme, opfatte noget paa;
anskuelse (2.2); betragtning; opfattelse; syn
(paa noget); ogs. (nu 1. br.) m. angivelse af
bedømmelsens genstand ved præp. af (Ing.EM.
1.158. Brandes.Br.III.354), for (Grundtv.

IIV.III.13) ell. paa (Drachm.(Brandes.Br.
111.11)). Den gamle . . Hertug . . billigede

sin Datters Synsmaade og Beslutning. /nj.
EM.111.42. Brandes.II.92(se u. -felt). (Kin-
gos) Digter-Evne . . truedes af en Tilbøjelig-

hed til at lade sig absorbere af Tidens knæ-
satte Synsm3i&der.HBrix.AP.I.195. -mand,
en. (ænyd. siunsmand, siønsmand (Brøndum-
Nielsen.GG.1.327. jf. Feilb.); af Syn 4.i ; jf.

Besigt(ig)elsesmand ; især emb., jur.) mand,
der (if, beskikkelse) foretager et syn, optager

syn (og skøn). Talis derpaa, før Møllen vor-

der giort, da skulle Synsmænd tilvisis at
besigtige hvad heller hånd flyder paa sit

eget, eller paa anden Mands Jord. DL.
5—11—1. Wilst.Il.XXIII.v.359. Scheller.

MarO. Feilb. || i forb. syns- og skøns-
mand. Goos.III.63. LovNr.250^/iol932.§824.

II
spec, (nu især dial.) om ligsynsmand.

Frankenau.Sundhedspolitie.(1801).207. UfF.

II
(sj.) med særlig tilknytning til Syn 7.a.

det vil skee, hvad jeg . . som Seer og Syns-
mand har baade forudseet og forberedt.

Grundtv.Dansk.II.206. f -mark, en. d. s. s.

-felt. Mikroskopets Synsmark. Vieth.Physi-
kalskBørneven.(overs.1800).86. -mæssi|p,
adj. ((3, 1. br.) som vedrører (hidrører fra) synet

(synsindtryk), synsmæssige Indtryk. Utten-

reitter.OlafRude.(1931) . 5. SteenEilerRasmus-
sen. IDanmarksHave. (1941). 104. -nerve,
en. (jf. -sene og Senerve^ nerve, som fører

fra øjet(s nethinde) til hjernen (synscentret);

NerVUS ell. Fasciculus opticus. AWHauch.
(1799).337. VoreSygd.IV.73. \\ hertil ssgr.

som Synsnerve-aabning (HKrabbe.Hestens
Anatomi.(1885).7. jf. Synshul, Synsnerve-
kanal^, -betændelse (VoreSygd.IV108), -høj
(paa storhjernen (hos hesten): Viborg&Neerg.
HB.38. jf. Synshøj^, -kanal (smst.9. jf.

Synsnerveaabning^, -krydsning (krydsnin-
gen af de to øjnes nerver (i hjernen),

Chiasma fasciculorum opticorum. Anat.(1840).
11.36), -svind (Airophia nervi optici. LSal.
XI.405) ofl,. -net, et. (sv. synnjit; sj.)

d. s. s. Nethinde 3. 0rst.III.194. -organ,
et. (jf. -redskab^ sanseorgan, gennem hvilket

synsindtryk optages; øje (øjeæble, øjenlaag.

1*
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taareapparat). Anat.(1840).II.233. Lieber-

lcind.DYIL57. -prøve, en. fagkyndig prøve

af en persons synsevne (synsstyrke, farvesans).

MR.1838.128, LovNr.WM892.§9.
Syns-punkt, et ell. (tidligere) en

(vAph.(1764). Bagges. 1. 301. II. 271. Heib.

Pros.X.404 (men intk.: smst.478.570). Hrz.

III.58. jf. VSO. MO.). ijf. ty. gesichtspunkt,

eng. point of view, fr. point de vue og sen.

lat. punctus visus (i perspektivlæren); sml.

Gesigts-, Se-, Sigte- (1), Skuepunkt og Syne-

prik ; (i bet. 2) i (tiltagende) brug fra (midten

af) 18. aarh.; nu alm.)

1) med stedlig bet. I.i) (mindre br.) sted

(plads, stade), hvorfra man iagttager (ser)

noget, jeg (tog) forskjellige Stykker af Tarme-
hinden (o: hos insekter) (og lagde) dem ned
i lidet Concavglas under Synspuncten af

et sammensat Forstørrelsesglas. PhysBiU.
XX.260. Skjøndt jeg nu har seet (stuen)

fra mange forskjellige Synspunkter, saa

bliver det mig dog altid kjærest at see den
fra Sophaen.Zterfc./.357. VSO. MO. 1.2) \
det sted (punkt), mod hvilket blikket rettes.

Øjet . . forandrer ofte sin Synspunkt og

rettes snart mod Himmelen, snart igien ned
mod 3Olden. SBloch.UF.38. 1.3) (nu næppe
br.) det sted i øjet ell. i et objektiv, hvor (den

tydeligste) billeddannelse finder sted; spee-

den gule plet (i øjet), Macula lutea. mand
(kan) blive alle Udziringerne . . in Organo
visus (o: objektivet i et mikroskop) var udi

det skjønneste Syns-i^unct.LTid.1727.480.

det Punkt, i hvilket vi tydeligst kunne see

en Gienstand . . kaldes Synspunktet (Punc-

tum distinctæ visionis). TodIe.0P.42. Skjel-

derup.Anthr.II.47. VSO.
2) (af bet. l.ij overf., om aandeligt stade,

standpunkt (2), forudsætning, (grund)ansku-

else, hvorfra noget opfattes, betragtes, bedøm-

mes; ogs. (jf. Standpunkt 2) om den an-

skuelse, man er naaet til (i en vis sag), det

(grund)syn, man anlægger paa noget; alm. i

forb. betragte (Balle.Bib.I.iii. Heib.Pros.

IV137. OFriis.Litt.174), se (en sag) fra et

vist synspunkt olgn. (Sams.11.39. Bagges.

L.I.224. Gylb.TT.151), ogs. (jf. -vinkel;

sjældnere) se (en sag) under et vist syns-
punkt ell. flere synspunkter (Jørg.(Jør-

genAndersen.Stuckenberg.I.(1944).152). Ru-
bow.LK.5), især tidligere: samle (noget)

under een (ell. eet) synspunkt (Nyerup.
UnivA.51. Herholdt.RH.26), ogs. i udtryk m.

perf. part. som fra dette synspunkt set
(TroelsL.XIII.105) olgn.; m. nærmere be-

stemmelse ved præp.: et synspunkt for
(Grundtv.PS.1.271. Heib.Poet.VII.147) ell.

angaaende (noget) olgn. Fra disse tvende
Synspunkter vil jeg stræbe . . at skildre

]i3i,m.Mall.G.8. Jøderne havde . . efter deres

forskjellige Synspunkter forskjellige Begre-
ber om MessisiS. Horreb.II.327. *Fra denne
Synspunkt er vi Troesforvandte. OeALP.
(1809).74. Synspunktet for min Forfatter-

Virksomhed. Kierk.(bogtitel.l859). Brandes.
KP.304(se u. -felt;. *Meget frugtbart

| er

dette Synspunkt. KMunk.C.58. jf. -vinkel:

Fra Evighedens Synspunkt er de en-

kelte Dyre- og Plante-arter . . Unica.
VBrøndal.Ordklasserne.(1928).44.

ISyns-purpur, et. farvestof i nethinden.

Sal.XIV.324. -radius, en. (især j^) af-

standen fra iagttagerens øje til kimingen

10 (synsranden), alm. udtrykt i sømil. Hag.'V
140. -rand, en. (jf. -linie 2 ; især oj grænse-

linie af det for øjet synlige omraade; horisont

(l.i); synskreds; kiming. ZakNiels.Maagen.
(1889).17. Langs Engens Synsrand staar

Popler. Jørgf.LT.3. *Det solrøde slukkes, og
Maanen sit Spyd

|
af Sølv over Synsranden

skyder. sa.D. 57. rundt i Synsranden lyste

Hundreder af Lanterner fra de drivende

Ba.a.de. Oravl.0en.49. overf.: fattige Husmænd
20 har for det Meste stumpere Sanser . . og en

snævrere Synsrand end vi Digtere. Rørd.

(Samfundet.''U1900.2.sp.3). -redskab, et.

(jf. Seredskab 2) synsorgan. Boas.Zool.*

29. Syvn-Redskab. vAph.Nath.VII.209.
-sans, en. (jf. -evne) syn (5.i). Heib.Pros.

IX.526. Sal.XVI.lU3. f -sene, en. (jf.

Sesene^ d. s. s. -nerve. Moth.S92. Syvn-
seenen. vAph.Nath.V341. -straale, en.

{ænyd. siunstrale; nu næppe br.) d. s. s. Se-

30 straale ell. Synslinie 1. vAph.B0.136. VSO.
MO. -stribe, en. om (hver af) de to fra

synshøjene til synsnervekrydsningen liggende

nervebaner, Tractus optici. Anat.(1840).II.37.

-styrke, en. Panum.650. Ved Øjets Syns-

styrke forstaar man den større eller mindre
Evne til at se skarpt paa saa lang Afstand,

at de Straaler, der fra et Punkt af Gen-
standen træffer Øjet, kan betragtes som
Tpa.rallele.AKrogh.Fysiol.114. -tagelse, en.

40 (nu næppe br.) det at (op)tage syn (4.1 );

synsforretning. OecMag.V1.130. Fleischer.S.

557. 'ting, en. (jf. Sanseting; nu sj.)

synlig (konkret) ting; fænomen (1). HCLund.
Samler. II. (1804). 164. Orundtv. Myth. 346.

Molb.NTidsskr.IV600. (Lamartine) fore-

trak i Reglen som Æmner Tanketing
for Synsting (Bråndes.RF.^(1892).363: fore-

trak . . det abstrakte Ord for det kon-

^ete).Brandes.V.219. -vidde, en. (jf. -holdj

50 afstand, hvori man kan se (og skelne, opfatte)

noget (som ikke er dækket af mellemstaaende

genstande); synets rækkevidde; alm. i forb.

inden for ell. uden for (ens) synsvidde
(Schand.SB.158. IngvBond.VR.il.215. Jak
Knu.LS.21). Synsvidden er den, hvori man
lettest læser Bogstaver af sædvanlig Stør-

relse. Heib.Pros.IX.458. Panum.644. \\ ^
d. s. s. Lysvidde 1. Scheller.MarO. Skagens

Fyr er et hvidt Lynfyr . . Synsvidden 18,5

60 Sømil. Trap.* Y6S. || (jf. Syn 6.3; overf.

Rønning.G.IV,2.50. før Owen kom inden for

Holbergs litterære Synsvidde. BilleskovJ.H.

1.134. -vidne, et. I) (ænyd. d. s.; jur.,

foræld.) dokument, der udtrykker resultatet' af
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et optaget syn (4.i); tingsvidne paa et syn.

Moth.S92. det er raadeligst at tage et Syns-

og Tingsvidne beskreven om denne Til-

dragelse. Wiwet.EL.103. AarbKbhAmt.1924.
37. 2) (1. Ir.) person, der måner ell. kan
vidne om, hvad han har set; øjenvidne. MO.^
VSO. -vildelse, en. (jf. sv. synvilla; især

hos sprogrensere) synsbedrag (der skyldes

synsfejl (jf. MO.), sygelig, eksalteret tilstand

olgn.); hallucination. Optisk Bedrag, Syns-

vildelse. Ørs<./Z.2i. HjælpeO. En ironisk

Melankoliker med Synsvildelser (Brandes.

RT.14: sygelige Hallucinationer^ og syge-

lige katolske Tilhø]e\igheåeT. Brandes.IY204.
•Tinkel, en. I) (jf. optisk vinkel u. op-

tisk; fys., astr.) vinkelen ml. (syns)linierne

fra øjet til to punkter, spec. en genstands yder-

punkter. AWHauch.(1799).287. OpfB.UII.
228. Scheller.MarO. 2) (jf. Syn 6.3) overf.,

m. lign. anv. som -punkt; navnlig i forb.

(betragte, se noget) under en vis syns-
vinkel, det Standpunkt, hvorpaa han staaer

. . vil indvirke paa den Synsvinkel, hvor-

under Sagen bliver bragt til hans Sind.

Goldschm.R.124. Han ser (verden) for første

Gang under det Latterliges Synsvinkel.

Brandes.1.59. Før saa' jeg med Jeres Øjne
inde fra disse Stuer . . Men saa kom jeg ud
(i verden) og fik Blikket vendt under den
modsatte Synsyinket\.Esm.III.149. A kan
ogsaa . . betragte Sagen under den Syns-
vinkel. JakKnu.GP.109. spec. (efter lat. (Spi-

noza) sub specie æternitatis; jf. -punkt 2

slutn.): deres Smag (er), set under Evig-
hedens Synsvinkel, ikke saa forskellig,

som det i Samtiden kunde se ud. Schyberg.

DT.81. Vogel-Jørg.BO.585.

synt, adj. (egl. intk. af oldn. synn, syn-

lig (no. dial. synj; se Synest; jf. sæl-, vid(t)-

synt; nu dial.) som kan ses (tydeligt, langt

bort); synlig. *De Bønder gange paa Rad
saa tæt (o: som høstfolk) . .

|
Og synt det

vorder paa hver en Plet
|
Hvor de fremgaa.

Grundtv.Saga.149. MDL. Feilb.III.705(u.

2. synet;. HimmerlKjær.1920.365.
-synt, adj. [-|sy?nd, -|Syn'd] I) (sj.) side-

form til -synet, se u. frem-, nær-, snæver-,

svagsynet. 2) i ssgr. m. synt; se sæl-, sær-,

vid(t)synt. 3) som særlig afl.-form i selvsynt

(s. d.).

iSyntaks, en. [syn 'tag s] (tidligere ogs.

m. gr. form (og bøjning) Syntaxis. Holb.Stu.

11.9. H0ysg.AG.Fort.4r. Rask.Br.1.42). flt.

(om lærebøger olgn.) -er. (fra gr. s;^ntaxis,

sammenstilling, af syn-, sammen-, og taxis,

ordning (se Taktikj; gram.) I) ordenes

(sprogrigtige) sammenføjning til (et system

af) sætninger; ordføjning; sætningsbyg-
ning. LTid.1726.608. saa veed jeg . .

|
At

der ei paa din Syntax
|
Er Uendeligt at

rette. Heib.ND.63. Fra nu af prøvede jeg . .

at frigøre min Syntax for al omvendt Ord-
stilling. Rørd.DBU.166. Mikkels.SproglS.77.

2) (fremstilling af) læren om (et sprogs)

syntaks (1); ordføjningslære. Methodisk
Forsøg til en Fuldstændig Dansk Syntax.
Høysg.(bogtitel.l7o2). den videnskabelige Syn-
takses VdxMing. Bertels.H.183. syntak-
tisk, adj. [syn'tagdis^] (gram.) adj. til

Syntaks. Pleonasmus . . er en Syntactisk

Figur, som er tvertimod Ellipsis. fløt/sg.5'.

Aa2^. Eder og Skældsord, der var koblede
sammen i en uforståelig, syntaktisk Sammen-

10 hæng. TomKrist.LA.50.
Synter, en. se Syvnt.

Syntese, en. [syn'te'sa] (tidligere ogs.

m. gr. form Synthesis. JBaden.FrO. Kierk.

1V.283). flt. (1. br.) -r. {fra gr. synthesis, af

syn-, sammen-, og thésis (se Tesisj) I) (især

filos.) sammenstilling , sammenfatning,
helheds dannelse af flere enkeltheder, fore-

stillinger, begreber olgn. (mods. Analysej;
ogs. om den saaledes dannede helhed. AW

20 Hauch.(1799).4. Brandes.E.98(se n. Sam-
stilling). Høffd.LT.46. 2) (kem.) om (hvad
der dannes ved) fremstilling af en
kemisk forbindelse af de grundstoffer,

hvoraf den bestaar. OpfB.*l.356. synte-
tisk, adj. [syn^te^disg] {gr. synthetikos; <iZ

Syntese) I) (især filos.) vedrørende ell. hø-

rende til en syntese (1) (mods. analytisk^;

sammenfattende; helhedsdannende. Nye-
rup.LittM.337. VilhThoms.Afh.1.8. 2) (kem.)

30 dannet ved en syntese (2); fremstillet
(kunstigt) ad kemisk vej. fremstille Am-
moniak „syntetisk", d. v. s. direkte af dets

Bestanddele Kvælstof og Bnnt.OpfB.*I.439.
Syntetisk Kd,nt&\uk..Hage.*900.

t syn-vierdig*, adj. f-værd. vAph.

(1764)). (jf. syneværd; seværdig. Skildpad-

dens indre Lemmebygning forestiller meget
syvnværdige Særheder. sa.Nath.Vn.266.
Syp, en. se Sup. sype, v. se II. suppe.

Syphon, en. se Sifon.

Sy-pige, en. (jf. -kone og Kvindeskræd-
der ; nu især gldgs. ell. dial.) pige, der syer (og

lever af at udføre syarbejde, klædesyning);

syerske; syjomfru (tidligere spec. som fast

tjenende hjælper i huset; jf. VSO. MO.).
Moth.S989. Holb.Skiemt.)(6r. I Kjøbenhavn
ere Sypigerne en egen Classe, og i Regelen
høist respektable Piger — med Undtagelser.

HCAnd.TB.in.il. Lars havde noget Kæ-
50 resteri for med en Sypige, som gik omkring

mellem Gaardene. JVJens. HF. 26. Feilb.

talem.: en staaende sypige og en siddende

kokkepige osv., se II. sidde 13.i, Skilling 3.2.

II
spec. m. forestilling om en kvinde med ringe

aandsudvikling, primitiv kunstnerisk sans olgn.

Fletchers Kvinder af Stand taler aldrig som
Kvinder af høj Herkomst, men taler og
handler altid som Sypiger. Bierfreund.Shake-

speare.(1898).180. Jeg skriver ikke for Sy-

60 piger sagde SehopenhSiner.Gjel.(Tilsk.l9i9.

11.416). jf.: Kierkegaards Skrifter . . ham,
mangen Danneqvinde, med Sypige-Aand,
siger at iorstdi.Zi,e.HCAnd.AV.240. den mest
klistrede, kynisk sjælende Sypigefilm. JF
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Jens.RF.53. I sine Begivenheder kan Bogen
undertiden næsten erindre om en Sypige-
ro man, GeJsfed.jyJensen/2938^.100. Sy-
pige- Ro mantik. Fi7Mnd.lÆ«./TrS4. -po-
se, en. (jf. -pung og I. Pose l.i^ en (især

tidligere olm. anv.) pose (af silke, klæde

olgn.) til opbevaring aj sytøj og i olm. til at

lukke (sammensnøre) med snore, hvori den

kan bæres over armen. Adr.^/tl762.sp.l6.

Haandfuld af vilde Syrer. LTid.1762.374.
||

m. tanke paa bladenes anvendelse som grøntret

ell. lægemiddel, tag saa Syrer som Stilckene

ere &i.Kogeb.(1710).43. OeconH.(1784).II.
221. Spegeskinke og Syre. Schack.(Personal-
MstT.1908.27). Syre befris for Stilke (og)
koges. ISuhr.Mad.^'(1923).153. \.2)(jf. Syre-
salt(urt); ikke i fagl. spr.) skovsyre, Oxalis
acetosella L. *Hvor Syren flokkes om Bøgens

Damerne . . udtømte hvad Smaapenge de lo Fod
|

i Skoven dybest inde. Rich. 1.49.

havde i deres Syeposer til den gamle Kone.
Ing.EF.II.260. HCAnd.(1919).IV128. In-

struktøren trak munden sammen som en
sypose. AnkerLars.KL.94. -pnde. en. (jf.

Naaje- (1), Sværpude^ en (især tidligere anv.)

lille pude (2.2), fastholdt (til bordet) ved sin

vægt (en indsyet sten, metalklods olgn.; jf.

-stenj ell. ved fastskruning (jf. -skrue) og

brugt til fæste for (større) sytøj. Moth.S989.
LThura.Poet.340. VSO. MO. -pung, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -pose. Biehl.(Skuesp.

IV.401). Bagges.V.262. MO. -ramme, en.

(haandarb., især foræld.) ramme (III.I.3) til

udspænding af stof, hvorpaa der sys (bro-

deres); brodereramme; ofte i udtr. for kvinde-

sysler i al alm. Moth.S989. vi . . blive for-

trængte fra vore Kiøkkener, fra vore Sye-
Rammer og fra vore Strømper. LTid.2752.
356. Kidde.J.36.

I. Syre, en. ['syra] flt. -r. (æda. syræ 30 arbeide

(Harp.Kr.74.78; i bet. 1; jf. smst.293), sv.

syra (bet. 1-2^, no. syre, old^i. s;^ra, sur

valle; en sideform (til bet. 1) er jy. (flt.)

surer (JTusch.208. Feilb ), ænyd. sure(r),

æda. suræ (Harp.Kr.149.164), sv. no. dial.

sura, oldn. (flt.) surur, mnt. sure, oeng. sure;

sml. ogs. oht. suri, nht. såure samt I. Sur;
til ly sur; jf. III. syre, I. -syret, I. Syrling)

I) S( som navn paa forsk, planter, hvis

JTusch.159. *Dér stod de hvide Syrer som
uberørte Tæpper

|
— let blaanet af Violer— om Bøgestammers Fod. Børup.LN.68.

2) stof ell. vædske, der smager surt
(ell. tjener til at gøre noget andet surt). VSO.
MO. navnlig i flg. anv.: 2.1) (jf. I. Sur;
nu kun dial.) surdej. Moth.S930. KSelsk
Skr.I.75(sdjy.). Feilb. 2.2) (stof, der inde-

holder) mælkesyre.
|| {efter no. dial. syra,

20 oldn. sy'ra i sa. bet.; m. h. t. forhold i Norge
ell. paa Island) sur valle (anvendt som
læskedrik). LTid.1761.163. vAph.(1772).III.
hertil: Syre kar. VilhAnd.(IslSagaer.III.

223).
II

(især fagl.) om den mælkesyre, der

danner sig i mælk ell. fløde. Naar Afskum-
ningen af Fløde . . skeer vilkaarligt, saa
bliver Følgen, at Syre altid opstaaer i Mæl-
ken. Mælk,SmørogOst.(overs. 1844). 17. Soda .

.

er . . et udmærket Middel til . . at mod-
Mælkens værste Fjende, Syren.

Meieribogen.(1871),43. nu spec. om syre-

vækker: (mælken) tilsættes Syre fra den
indkøbte Syrevækker eller fra foregaaende
Dags Syre. Landbo. IV.518. ny syre, selv-

syrnet frisk sødmælk (brugt som syrevækker).

smst. 2.3) (især fagl., nu 1. br.) om vinsyre.
allersødest Viin just skarpest Syre giver.

GSiesby.Nytaarsgave.(1840).121. jf.: Den Viin

har en fiin Syre. VSO. 2.4) (jf. Syrlighed I.2

blade har en syrlig smag; ofte (især tid- 40 slutn.; især med.) om mave sy re. Han lider

ligere, jf. VSO.) i flt. m. særlig tanke paa
bladene ell. den deraf fremstillede ret; navnlig
i flg. anv. (jf. ogs. ssgr. som Dusk-, Eng-,
Fjæld-, Gøge-, Heste-, Rød-, Strandsyre^

;

l.l) (jf. Sur-amper, -kaal 1, -skræppe, Syre-
skræppe samt Rødknæ, I. Skræppe^ om visse

skræppearter (der tidligere sammenfattedes
som en særlig slægt: Acetosa), navnlig om
den almindelige syre, Rumex acetosa L.,

af formegen Syre i Maven. F(SO. 2.5) {vist

først brugt af vAph. i 1772, m. tilknytning

til no. syre (syra) 1 bet. „sur valle" (se bet.

2.2), „eddike" (vAph.(1759 og 1764)) ell. efter

ty. s'åvire;vAph.Nath.VII.64ff.(1770) har kun
Sursalt; jf. ogs. Rask.Br.1.102; kem.) brint-
holdig kemisk forbindelse, hvis brint
kan erstattes med et baseradikal, saa-
ledes at der fremkommer et salt (1.3);

dels om den vildtvoksende, dels om den dyrkede 50 spec. (mods. Syrling, Over-, Undersyre^ om en
varietet ('Havesyre. VareL.(1807). 11.568
Landbo.IV.518. om R. scutatiis L.: vAph.
Nath.VII.725). JTusch.208. Paa Øens nord-
ligste Punkt ligger ved Stranden en kæmpe-
mæssig Granitsten, tæt omgivet af Græsser
og høje Syrer. AchtonFriis.DØ.1.64. || dusk-
blomstret syre, se duskblomstret. fran-
sk(e) 8yre(r), Rumex scutatus L. Fleischer.
HB.195. JTusch.336. smaa syrer, se smaa

saadan forbindelse, der er fuldt mættet med ilt.

Sursaltene eller de saa kaldede Syrer ere de

mest enkle blandt de salt-artede Substantser.

vAph.Chym.III.454(1772). Ørst.Nat.II.199.

EBiilmann.UorganiskKemi.(1914).37. i ældre

tid ofte i gen.-forb. som salpetrets syre (se u.

Salpeter 1) osv,, svarende til ssgr. som Sal-

petersyre osv.
II

efter ældre inddeling: ani-
malske (VareL.(1807).III.146) ell. dy-

1.2. jf.: Den lille Syre.vAph.Nath.VII.725. 60 riske (se dyrisk 1 slutn.), vegetabilske
spansk syre, se spansk 4. spids(e) sy-
re(r), Rumex acetosella L. JTusch.209.
vild(e) syre(r), tidligere spec. om R. ace-

tosella L. (jf. vAph.Nath.VII.725). en

(VareL.(1807).III.146. VSO.), mineralske
(vAph.Chym.III.469. AWHauch.(1799).186)
syrer (jf. Mineral-, Plantesyre^/ nu: orga-
niske (se u. organisk S), uorganiske (s. d.)
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syrer, fede syrer, se u. IV. fed 1.2. f fuld-
kommen, halv (jf. Halvsyre^, ufuld-
kommen ell. syrlig (s. d.), henh. over-
syret syre, syre som er helt, halvt mættet,

henh. overmættet med ilt; nu: syre, undersyre
(syrling), ovarsyre. AWHauch.(1799).154.

\\

(især o) billedl. (Rahbeks) Aand var . . uden
kritisk Syre. Skuepl.37. Deres hæderlige Navn
er endnu ikke plettet af smaa Uefterrettelig-

heder, der æder som Syre ind i et blankt
Skjold. Rosenkrantz.AG.35.

II. Syre, en. ['syra] flt. -r. (muligvis

(i flA.) opstaaet ved omdannelse af ty. ziige

(flt. af zug^ i sa. bet.; ;j$J, foræld.) riffel-
gang. Riffelgange . . (af Haandværkerne
Syrer k8ildet).MilTekn0.234. de glatløbede
Geværer . . kunne forandres til riflede med
helst progressive Syrer. Tidsskr.f.Krigsvæsen.
1857.232. hertil lige- (Cit.l838.(OrdbS.)),
straasyret, med lige (ikke snoede) riffel-

gange. Dansk 10-lødig Flinteriffel . . med 24
straasyrede Riffelgange. OSmith.Detkgl.Rust-
kammer.I.(1938).64.

III. syre; v. ['syra] -ede. vbs. -ing (i

bet. 1.2: AWHauch.(1799).154) ell. -ning

(jf. u. syrne; i bet. 1.2: smst.153. Ørst.Nat.

11.200. jf. u. bet. l.i;. (ænyd. d. s. (PJCol-
ding.Etymologicum.(1622).430. Matth.13.33
(Resen.1607)), sv. (og fsv.), no. dial. syra,

ty. såuern; til lY sur ell. (delvis, især i bet.

1.2) I. Syre; ;/. sure, surne, syrne, I. -syret
samt for-, gennemsyre)

I) trans.: gøre sur; ogs.: tilsætte, be-
handle med syre. I.l) til lY sur 1.1;
navnlig (kog.; nu 1. br.) m. h. t. madvarer:
give sur smag (ved tilsætning af eddike,
citron olgn.). Moth.S930. suur Kaal er den,
som er . . bleven suur . . men Surkaal den,
der er sylted, eller syred i Æåike. Høysg.S.
214. Theevand syret med lidet Citronsaft.
Tode.SJ. 1.515. Nu følger Syrningen (o: af
linnedet) . . Man hælder saameget Kierne-
melk eller Surmelk i et stort Kar at det
første Lag . . Linned kan gandske giennem-
blødes deraf. Huusholdn. (1799). III. 116 (jf.
giennemsyre. smst.112). Const.Kogeb.^(1902).
187 (se sp. 20*). 1.2) (jf. II. saltsyre;
kern., nu 1. br.) til IV sur 1.2 (ell. 1. Syre
2.i): paavirke et stof, saa det faar
sur reaktion; ogs.: tilsætte ell. behandle
med syre; i ældre kem.: forsyre; ilte

(især som vbs. ell. i perf. part. som adj. (jf.
I. -syret^j. Om" Blodets Syring (Oxygenation)
i Lungerne og i Moderkagen. P%sJ5tii. ¥4^76.

Svovlen (befinder sig) i syret Tilstand.
Tychsen.A.11. 173. Ørst.Nat.II.200. (stoffet

er) lidt opløseligt i syret, mere i reent Vand.
Manufact.(1872).256. Glasaffaldet . . syres
i et Saltsyrebad for at befri det for muligt
vedhængende Jærn. Bille-Top.l8. 1.3) til IV
sur 2, navnlig (kog.) til IV sur 2.2 || m. h. t.

mælk og mælkeprodukter (alm.: syrne^. med
en ganske lille Smule (kalveløbe) kan man
syre et helt Fad Mælk. Reuter.Landmandsliv.

I.(overs.l869).326.
\\
(nu især bibl ell. dial.)

m. h. t. dej, brød. Himmeriges Rige ligner

en Suurdei, hvilken en Qvinde tog, og ned-
lagde i tre Maader Meel, indtil det blev
syret altsammen. Matth.13.33. Israeliterne

hastede saa med deres Reise, at de for-

glemmede at syre deres Ka,geT.Holb.JH.I.
122. MO. Feilb. (jf. gennemsyre^ billedl.:

*de sidste Tider . . | Da med min Suurdei jeg

10 (o: Antikrist) dem (o: mine tilhængere) syred.

PalM.TreD.346. spec. i forb. syret brød:
2Mos.l2.15. den græske (kirke) bruger syret,

den latinske usyret Brød i Nadvere. EJessen.

RI.129.

2) refl., dep. ell. intr.: blive sur. 2.1) (fagl.,

nu 1. br.) til IV sur 2: komme i sur gæ-
ring; syrne, (lade) Deigen giæres og syres.

JFBergs.G.314. (fløden) begynder at syres.

Giersing.Smør-Production.(1828).24. Bestaaer
20 Mæsken af Malt og Rug, saa syrer den sig

lettere. Brændeviinsbr.272. vil (fløden) ikke
syre nok, varmer man den lidt. UfF. 2.2)

(sj.) til IV sur 3.2: blive gnaven; faa et

gnavent, syrligt udtryk, den sværlem-
mede Kammerraads grove, arrede Ansigt
syredes (o: ved en bemærkning). Gjel.GL.12.
Syre-, i ssgr. især til I. Syre. I) til

I. Syre 1; spec. i en række (kog., delvis

foræld.) betegnelser for retter, tilberedt af
30 syre, fx. Syre-budding, -mos, -sovs, -suppe

(Kogeb.(1710).43. ISuhr.Mad.''(1923).20).
2) til I. Syre 2; især (fagl.) til I. Syre 2.5;

saaledes — foruden de ndf. behandlede — fx.

Syre-angreb, -arbejder (paa syrefabrik),

-blanding, -damp, -dannelse, -dannende,
-fabrik(ation), -flaske, -forgiftning, -fri, -hol-

dig, -koger, -lugt, -maaler, -maaling, -mole-

kyle, -mættet, -overskud, -prøve (fx. ved jord-

analyse), -pumpe, -spaltende, -spand, -trug,

40 -udludning, -vaskning, -vægt; desuden nogle

navne paa farvestoffer som Syre-brunt, -grønt,

-gult (Sal.XVI.358), -violet, -bad, et.

syreopløsning, hvori noget neddyppes ell.

anbringes for at undergaa en kemisk proces;

ogs. om selve processen. Lærredet (kommer)
i 10—12 Timer i et varmt Syrebad af Vand
med 1,2 Vo Svovlsyre. Manufact.(1872).239.
DanskSkolesløjd.1941.40. -bakterie, en.

bakterie, der fremmer dannelsen af (mælke)-
50 syre (jf. Mælkesyrebakterie^. VStorch.Flø-

densSyrning.(1890).11. -ballon, en. ballon

(3.2), hvori syrer opbevares og forsendes.

TeknMarO. brugt som pryd i haver: Syre-

balonen, rejst paa en Stang, som en ældre

Slægt yndede, (synes) at være gaaet af

Brug. JVJens.G.207. -basse, en. (vel egl.

m. tanke paa „sure tæer"; jarg.) fod. Jeg
skotter til deres slidte Gagakker. „Ja, det

tager jo paa Syrebasserne dette evige
«o Traskeri," siger den ene (o: en arbejdsløs).

HHLund.(Ekstrabl.'/tl932.10.sp.l). Asfaltens

Cowboys.(1940).61. -bejdse, en. (unøj-

agtig) betegnelse for visse kemiske (ikke

farveholdige) bejdser (der normalt ikke inde-
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holder syrer, men alkaliske stoffer som natron,

soda ell. kalk). FagOSnedk. Malerfaget.

[1935J.160. -bestandig, adj. (jf. be-

standig l.z) d. s. s. -fast. Syrebestandigt
Gods. Støberibogen. (1938). 354. TeknLeks. I.

524. -bisse, en. (jarg.) gymnasiast af den
matematisk-naturvidenskabelige linie ell. stud.

polyt. (der forbereder sig til at blive fabriks-

ingeniør). OrdbS. -bladhveps, en. [I.l.i]

(zool.) d. s. s. -hveps. Tidsskr.f.Planteavl.

1927.114. -brint, en. brint(atom), der giver

et stof sure egenskaber. NBjerrum.Uorganisk
Kemi.^(1932).97. -farve, en. farve (bestaa-

ende af et salt af en organisk syre), der først bli-

ver i stand til at farve ved tilstedeværelsen af fri

syre. MalTeknik.161. Sterm.Textil.(1937).89.

-fast, adj. (jf. -bestandig, -ægte^ som
modstaar paavirkning af syre. LandbO.lV.
508. KliniskOrdbog.(1921).238. -hveps, en.

II
hertil ssgr. som Syren-busk, -duft,

-gærde, -hæk, -knop, -møl (møllet Graci-

laria syringella, hvis larver lever i syren-

blade. Brehm.Krybd.621), -svamp (2( svam-
pen Phytophthora syringæ Kleb., der optræ-

der skadeligt paa drivsyrener. HavebrL.*II.

876), -syge (angreb af syrensvamp. Havebr
L.*II.423), -træ (dels: syrenbusk. Syringe-:
Rostgaard.Lex.S362 c. Gylb.X.84. Syren-: /D

10 Just.Havevæsenet.I.(1774).274. dels om ved-

det: Siren-, Syren-. YareL.^772).

I-II. Syrene, se I. Sirene, Syren.

Syre-rest, en. det atomkompleks, som en

syre indeholder ud over brinten. ThThomsen.
UorganiskChemi. (1875) .127 . etS&lthestaiSiT &f

Metal -f Syrerest. BerlKonv.XXI. 37. -salt,
et. [1.1.2] kaliumtetraoksalat, kløversalt (der

delvis udvindes af planter, fx. skovsyre) (jf.

Surkløversaltj. Syresalt af Kiever opløser

[I.l.i] (jf. -bladhveps; zool.) det skadelige 20 Hørrens Farveåeele. PhysBibl.XIY73. Christ.

insekt Ametastegia glabrata, hvis værtsplante

bl. a. er syre. MThomsen&Bovien.Haveplan-
ternesSkadedyr.(1933).201.

Syren, en. [sy'reJ«,si'reJw] ^;7.; Syringa,

af Menigmand kaldet Sireen. JBaden.FrO.
sml. ndf. samt JTusch.239.344); i ældre rigs-

spr. (og endnu dial.) [se'ri'n] (jf.: Sirén . . (i

alm. Tale: Serin). S&B. sml. ndf. samtJTusch.
239 f.344. Feilb. LollO.). (tidligere ogs. skrevet

Siren (Drejer.BotTerm.269. HCAnd.NyeEven-
tyr.1,1.(1844). 46. Lange.Flora.432. jf. Glah-

der.Retskr.) eller Serin (NyeHygæa.I.(1823).
148. HCAnd.BC.Ill.288.IY.284. Tops.III.

490). t Syrin. FJCJensen.Frugt- ogKjøkken-
have-Dyrkning.(1845) .205. jf. Brenderup.§15.— gldgs. ell. dial. Syring [sy'ren,'] FGuldb.I.
181. Winth.Vin.228. JPJac.11.307. MentzO.
Pl.368.— tidligere ogs. m. trestavelsesformer som
Syringe. Moth.S1008. jf.: 2 Syringe-Arter.

FEkkard.Naturkundskab.(1795).259. Syrene. 40

CGRafn.Flora.1.338. Hornemann.OP.'9. Si-

rene. VSO. jf. JTusch.239(Bornh.). Berl

Tid.'*U1927.Aft.2.sp.l(Falster). — dial. ogs.

m. former som Sev(e)rin, Søv(e)rin olgn.

JTusch.240. Flemløse.114. CReimer.NB.256.
jf. ndf.). flt. -er. (ænyd. syringe(træ) (JTusch.
239), SV. syren (f siren, syringe), ty. syringe

(dial. ogs. syrene, siren(e), zerringe ofl.);

fra gr.-lat. syrinx, rør, fløjte; navnet skyl-

Kemi.170. -salt-urt, en. [I.I.2] ^ (1. br.)

om (de tørrede blade af) skovsyre, Oxalis aceto-

sella L. (jf. Saltsyreurt^. JTusch.323{„i apo-
tekerne"). FolkLægem.III.107. -skræppe,
en. [I.l.i] (jf. Surskræppe; nu 1. br.) ^ som
bot. betegnelse for visse arter af Rumex, navn-

lig Rumex acetosa L. f'tidlig syreskræppe.
MøllH.Y237); undertiden ogsaa R. aeetosella

L. (VareL.(lS07).III.105), R. scutatus L.

30 fden Spanske eller Franske Syreskræppe.
Funke.(1801).II.361), R. thyrsoides Fingh.

fsildig syreskræppe. MøllH.V237). Viborg.

Pl.(1793).72. Former af Syre-Skræppe dyr-

kes i Haver (som Spinatplanter) under Navn
af Syre. MøllH.V237. Kløver og . . rød-

mende Syreskræ]^per.HansPovls.RF.246. f
-stof, et. (jf. Surstof^ ilt. Steffens.(Phys

Bibl.1.53). Tychsen.A.II. 75.179 (men alm.:

Suurstofj.

I. -syret, i ssgr. [-|sy(')r9<] (til (ssgr. m.)

I. Syre 2.5 ell. part.-adj. til III. syre I.2;

kem.) I) (jf. -sur (u. IV sur I.2 slutn.),

-syrlet, -syrlig (u. syrlig I.2); foræld.) navn-

lig om salt: som indeholder, er dannet
af (en base og) syre af den ved 1. led

angivne art; i ssgr. som kul-, salpeter-,

salt-, surkløver-, svovlsyret (s. d.) samt
eddike-, vinstensyret ofl. (Tychsen.A.II.222.

275.285.291 ofl.). 2) som indeholder et ved

des de hule, marvholdige grene) prydbusk 50 1. led angivet antal atomer af syrebrint; fx

af slægten Syringa L., især S. vulgaris L.

(jf. spansk, tysk hyld u. I. Hyld 1, Jasmin 2
samt Rosin-blost(er), -træ^; ogs. om den
enkelte blomsterstand. Rostgaard.Lex.S362 c.

Have-Tidende.1835.18. *Syrener
| Sig til

et Sommerlysthuus tæt forgrener. PaZM.
AdamH.1.288. Næsten i alle Geværpiberne
sadde Seriner, Guldregn og Bøgeløv. JPLait-
rent.LivetiFelten.(1849).7. *Syringen blom-
strer skær og blid. Stuck.S.58. || talem.
Mange kender sikkert ogsaa det sjællandske
Bømeudtryk: „Vil du ha' en Serin (Severin)— det er bare for Grin.'' FrHeide.Midtsjæl-
land.(1919).238. BerlTid.'*/d927.Aft.2.sp.l.

en-, to-, tre-, flersyret. NBjerrum.Uor-
ganiskKemi.*(1932).97. 3) (foræld.) i ssgr.

over-, undersyret (s. d.).

II. -syret, adj. se u. II. Syre.

Syre-tal, et. tal, der angiver et stofs syre-

indhold, surhedsgrad. Hannover&Smith.Pa-
pir.278. KliniskOrdbog.-'(1937).481. -vosn,
en. I) (jærnb.) særlig indrettet godsvogn til

transport af syrer olgn. DSB.Godsregl.l4.
60 2) (foræld.) elektrisk sporvogn (brugt i

Kbh. ca. 1900), der blev drevet af en akku-

mulator, som udbredte en generende syrelugt

(jf. Kbh.sSporveje.(1936).31f.). Blækspr.

1900.43. -vækker, en. [I.2.2] stof (inde-
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holdende tnælkesyrebakterier), der fremskyn-

der syrning af (mælk og) fløde. MøllH.Y288.
CSonne.MinLivsmelodi.(1938).172. -ægte,
adj. (jf. -bestandig, -fastj om farve olgn.:

som ikke forandrer sig ved paavirkning af

syre. Bl&T.
Syrin, I. Syring, en. se Syren.

II. Syring, en. vhs. til III. syre (s. d.).

III. Sy-ring, en. {ænyd. d. s.; jf.

Fingerring 2, Skrædderring samt Sejlmager-

syring; nu især fagl. ell. dial.) bred ring

(med tætsiddende smaa fordybninger paa
overfladen), som anvendes (navnlig af skræd-

dere) til at beskytte den finger (højre haands

langfinger), hvormed naalen drives frem;

i ældre tid ogs. om en ring forsynet med en
plade, hvormed kvinder beskyttede (lille)-

fingeren mod at skæres af sytraaden (se VSO.
MO.). bruudeparrets ringe, hvilcke vare,

som en jern syering, bruugelig hos Skrædere
i Dannemarck.JJtieL2(?3. Manufakt.(1942).
111. FrGrundtv.LK.130.182. Halleby.51.

Syringe, en. se Syren.

syr-laden, adj. {vel (spøg.?) sammen-
blanding af syrlig og surladen; sj.) syrlig (2).

Louise Møsting, en lidt syrladen Skønhed
paa 26 AåT.SvLa.HS.116.
-syrlet, i ssgr. [-|3yr(')l3<] (til I. Syre

ell. I. Syrling 1; ;/. I. -syret 1; kem., foræld.)

d. s. s. -syrlig (se syrlig I.2); i ssgr. som
salpeter-, svovlsyrlet (s. d.); jf.: Arsen-
syrlet Sølv. ChrSteenbuch.Chemi.(1881).142.
syrlig, adj. [isy(-)rli] (til lY. sur (ell.

I. Syre^, delvis efter ty. såuerlich; jf. syr-

laden samt sur-agtig, -laden, surlig) i lettere

grad sur. I) svarende til lY sur 1. i.l) til

IV sur 1.1. Moth.S930. Man pleier at blande
nogen Saft af Ribs (i hindbærsaften), for at

giøre den syTligere. Syltebog.(1795). 47. Sur-
kaal har Blade med syrlig Sma,g.Halleby.
225. syrlige bolsjer. Elfelt.NB.9. LollO.

1.2) (jf. IV sur 1.2 samt I. Syrling 1, III.

syre I.2; kem.) som indeholder ell. bestaar
af syre (1.2.5) ell. syrling (I); tidligere ogs.:

iltholdig. Kraft.(KSelskSkr.III.280). Luf-
ten er opfyldt med et syrligt og saltagtigt
Yæsen. Schytte.IR.II.lOl. || spec. om syre

(syrling) ell. deraf dannede salte: ikke fuldt

mættet med ilt. Er det syrede Legeme noget
mere forenet med Suurstoffen (end halv-

syrerne), dog uden at være fuldkommen
dermed mættet, da kunde man maaskee
(for at skille denne Tilstand fra fuldkomne
Syrer) kalde dem syrlig. AWHauch.(1799).
154. VareL.(1807).III.145. Syriig . . I Salt-

navne er det Adjectivet af Syrling. Ørsi.

Nat. II.199. især i ssgr. som luft-, salpeter-,

salt-, svovlsyrlig (s. d.) samt fosfor-, klor-

syrlig. GForchh.SC.114.
|| f syrlig(t)

ell. det syrlige i substantivisk anv.: syrling
(I), skulde Udtrykkene Syre og det Syrlige,

ikke i det danske Sprog være i Stand til

ligesaa bestemt (som foreslaaede fremmede
betegnelser) at angive større eller mindre

Mængde af Suurstoffen? AWHauch.Naturlæ-
ren.(1794). 182 (sml. sa.(1799).154(se ovf. sp.

17''*)). I det danske har man udtrykket
(de forskellige iltningsgrader) ved Syre og
Syrligt eller Syre og Suurt eller fuldkommen
og ufuldkommen Syie. Tychsen.A.II.74. især

i ssgr. som Eddike-, Fosfor-, Salpe-
ter-, Svovlsyrlig (se u. svovlsyrligj.

AWHauch. Naturlæren. (1794). 182 ff. Tych-

10 sen.A.II.181.183 ofl. -syrligt, smst.76f.ofl.

2) (især fagl.) svarende til IV sur 2. || om mælk,

fløde olgn. tredie Dags Morgen er (fløden)

endnu j evnere, og tillige mærkelig syrlig,

og inden Aften er den . . tilbørlig suur for

at kjernes. Giersing.Smør-Production. (1828).

24. Tætte (o : en slags tyktnælk) lugter svagt
syrligt og smager ligedsLTi.NaturensV1915.

384.
li
om øl. *Hør, Øllet, Mo'erl var syrligt.

Holst.IV.7.
II

om vand. De stillestaaende

20 Vande blive syrlige: vi see det tydeligst i

de mindre Vandsteder . . Vandet bliver

suurt, fordi det ikke heyæges.Schytte.IR.II.

125. 3) overf. 3.1) (jf. sure farver u. sur

sp. 1031*^; O ell. mal.; sj.) om luft, lys,

vejrlig olgn.: som virker frisk, køligt
(ikke sødligt, vammelt, lummert). Det aftner.

Himlen er gul, syrlig og let.MLorentzen.

Midtvejs.(1932).60. Det er hverken Tø eller

Frost, hverken koldt eller mildt, men graat,

30 fugt-køligt og syrligt. KristelDagbl.**/*1944.

4.sp.5. 3.2) (svarende til IV sur 3.2 ; jf. mave-
syrlig^ om person (ell. optræden, væsen,

ytring olgn.): som er sur, gnaven, irri-

teret, pikeret i lettere grad (men giver

det udtryk ell. søger at skjule det ved en lidt

tvungen venlighed, høflighed ell. vittighed).

„Har Hjalmar sagt dig det?" kom det syr-

ligt fra Freåenk. ORung.P.21 5. han gik frem
med et forceret og syrligt Smil om de tynde

40 LdsbcT.SvLa.AB.121. en syrlig Kompliment
til Cicero. BilleskovJ.H.1.133. en ældre, lidt

syrlig Dame. AxRosendal.SP.60. Syrlig-
hed, en. det at være syrlig; noget, som er

syrligt. Moth.S930. i) til syrlig 1. I.l) til

syrlig 1.1. *Vi spiste Kirsebær . . |
og denne

Syrlighed
|

af Nat og Mørke, var os saa

sødmefuld,
|
som Elskov er.TomKrist.YR.

43. 1.2) (jf. syrlig I.2; kem., foræld.)

det at indeholde (ilt ell.) syre (i forholdsvis

50 ringe tnængde). Syrerne indgives i liden

Doses udtyndede i meget Vand indtil en be-

hagelig Syrlighed. vAph.Chym.III.456. Ørst.

Nat.II.199.
II

spec. konkr. (jf. Surhed 1), om
syre (L2.5). vAph.(1772).III. i flt.: Kalk.,
drager til sig Syrligheder (bedre) end den
ubrændte og raa K3Aksteen.Schytte.IR.il.98.

II (jf. I. Syre 2.4, Surhed 1 slutn.; med.,

foræld.) om surhed i maven, mavesyre. Nu
haver jeg for meget Acidum eller Syrlighed,

60 nu igien for lidet. Holb.Ep.111.334. da for-

nemmer jeg undertiden Varme, undertiden

Kulde i Indvollene, snart al formegen Syr-

lighed i Maven, snart slet ingen. Overs.af
HolbLevned.197. Tode.ST.II.7. 2) (nu kun

XXIII. Rentrykt «/, 1946
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m. overgang til bet. 1) til syrlig 2. Segelcke.

Smørtilberedning. (1865). 18. 3) til syrlig 3(2);

spec. (dagl.) om syrlig bemærkning, denne
Syrlighed gjaldt Frk. L.PoU/d943.16.sp.5.
tijrlig(t}-»ød, adj. (jf. sursød; 1. br.).

Den syrligtsøde Duft af dugkolde Roser.

JPJac.1.115. Frederik stoppede rolig sin

Pibe, og den syrligsøde Lugt bredte sig i

Herreværelset. Rønberg.GK.109.

charmerende Smil syrnede. BerlTid.**/»1944.

Sønd.5.sp.2. 2) trans.: gøre sur. 2.1) til lY
sur l(i). Det gælder om at søde, syrne
(orig.: syre^ salte og krydre Marinaden til-

pas. Cons<.Xo^eft.257. 2.2) til lY sur 2(2);
især m. h. t. mælk og mælkeprodukter: faa
til at blive sur, løbe sammen (navnlig:
ved tilsætning af mælkesyrebakterier), en
Bakterie, der syrner og sammenløber Mælk.

I. Syrling, en. [isy(-)rlen,] ftt. -er lo VStorch.FlødensSyrning.(1890). 11. jeg (o:

(8\o\hjTliiigeT.HFB.1936.265). (vist dannet

(efter ty. såuerling.^^ i beg. af 19. aarh. (jf.

Ørst.Nat.II.193.199) til I. Syre 2.5 ; jf. syrlig

1.2 samt -syrlet; kern.) I) syre, der ikke er

fuldt mættet med ilt. Blandt Syrerne be-

nævnes den høieste Iltforbindelse Oversyre,

derefter kommer Syre, Undersyre, Syrling

og Undersyrling. ThThomsen. UorganiskChe-
mi.(1875).24. næsten kun i ssgr. som Sal-

peter-, Svovlsyrling (s. d.) samt Fosfor-, Klor- 20 var. Buchh.Su.I.192
syrling ofl. GForchh.SC.39.66.112. NBjer- '

-
-

rum.UorganiskKemi.(1917).57.125. 2) (sj.)

om syrligt mineralvand; se Jærnsyrling.

II. Syrling, en. [isy(-)rleq,] flt. -e.

{spøg. dannelse til lY sur 3.2 ell. syrlig 3.2

efter ord som Gamling, Særling ; vist kun hos

KMunk) sur, gnaven, hyperkritisk per-
son. Gud er Himlens og Jordens Skaber og
ikke alene Formand for et Parti af Syrlinge,

en mejerske) gik og syrnet Smør. Korch.LL.
51. StevnsBjev.39. overf.: en ædel Fromhed
gennemsyrnede (alm.: gennemsyrede^
da Folket.JPJørgensen.LedøjeKirke.(1892).8.
2.3) (sj.) til III. sur 3(3). triste Oplevelser
har syrnet Sindet. Riget.'"Ul912.1.sp.l. jf.:
hun (havde) al sin Tid . . syrnet Luften ved
Nederbys Dameselskaber med Beretninger
om, hvor sløve og dovne . . hendes Piger

3) perf. part. syrnet
brugt som adj. 3.1) til bet. 1.1-2 ell. 2.1-2.

en syrnet vammel drik. NMøll.K.41. Vin-
dunst og Øldunst — en fugtig, baade vam-
melsød og syrnet Luft — slog dem imøde.
Baud.KK.118. især om mælkeprodukter: „syr-
net" Fløde eller sur Kjærnemælk. F/S^orcA.

Flødens Syrning. (1890). 3. syrnet smør,
smør, fremstillet af fløde, der er syrnet før
kerningen (mods. sødt smørj, MøllH.Y284.

hvis Fornøjelse det er at betragte sig selv 30 || (jf. maltsyrnet^ om dej ell. brød. stærkt syr-

og alle som store Syndere. KMunk.(BerlTid
'/tl933.Aft.8.sp.l). sa.BF.14.

syrne, v. ['sy(')rn8] -ede. vbs. -ing (jf.

u. III. syre; især (fagl.) til bet. I.2: Segelcke.

Smørtilberedning.(1865).19. Bryg.(1941). jf.

1. 52). {i rigsspr. vist først efter midten af
19. aarh.; endnu ikke i MO.; til lY sur ell.

III. syre; jf. surne, sure; især fagl.) I) intr.:

blive sur. I.f) (1. br.) til lY sur 1; jf, lY
sur 1.3: Det syrner ved Tænderne (o: da ao

han spiser æblet).HansPovls.HF.87. 1.2) til

lY sur 2. Øllet . . syrner. Kidde. J.174. den
Dej kom Surdejen i, og saa skulde det staa

om Natten og syrne. Halleby.7O . Møddingen
syrner under et tykt, graat, smeltende Sne-
ælte. FieMron.XO.53.

II
navnlig om mælk og

mælkeprodukter. Sørg for, at Fløde og Mælk
i Flødetønden syrne . , i Løbet af høist

2 Døgn. Segelcke.Smørtilberedning.(1865) .33.

net Hvedebrød. JLHeib.(Edda.V111.(1917).
26). Saavel Hvedebrød som Rugbrød kan
være baade syrnet og syreirit. Hovedtræk af
BrødfabrikationensHist.(1914).61. 3.2) (1. br.)

til bet. 1.3 ell. 2.3. en eller anden syrnet
Moralist saa sig vel nok arrig paa den løs-

slupne Liysglæde.Aakj.EE.37.
Syrning, en. se u. III. syre og syrne.

Syrap, en. se Sirup.

sys, interj. se st.

Sy-sager, pi. ting, man har brug for

ved syning (haandarbejde), som naal, traad,

saks, fingerbøl osv. (jf. Sag 5.2 slutn.).

Drachm.H1.310. Pont.LP.1.28.

sysen(de)s, adj., adv. se u. I. Syge 4.2.

Sy-silke, en. silke (1.2) (fremstillet ved

tvinding af 2-6 usnoede raasilketraade) , der

anvendes ved syning (mods. fx. Broderi-,

Floksilke;. Moth.S989. Sibb.II.105. Han-
Mælk fra i Gaar, der syrner, naar Solen til- 50 nover.Tekstil.1.20. -skole, en. skole, hvor

smiler den.KMunk.DU.49. UfF. stille ell

sætte fløde, mælk til syrning. Pont.
Muld.250. MarieRørdam.Tilbageblik.(1911).
191. UfF. hertil (fagl.) ssgr. som Syr-
nings-fejl, -kar, -maade, -proces, -tem-
peratur.

Il overf. Bertel ejede kun Hjem-
fødningens mørke Blod, der har staaet og
syrnet torlænge. Aakj.VB.44. Bevægelsen er

næsten syrnet hen i teologisk Pindehuggeri
NJeppesen.(GadsMag.l942.293). 1.3)

til lY sur 3.2. Skomager Anton . . sad og
syrnede inde i sit Værksted. JFJens.iV//.
193. (jeg lagde) aftalte Penge paa Skranken.
Ingen „Slæv" denne Gang, min Herre! Det

man lærer syning (og andet haandarbejde)

;

tidligere spec. om en art lavere pigeskole.

Moth.S989. der (er) dog ti (studenter) for

een, hvis Søster, med den elendigste Op-
dragelse i en Sye-Skole, skulde skrive et

meget bedre Brev til sine Forældre, end de
kunde giøre, med al deres Lærdom. JSneed.
IV451. Fruentimmeret N. N. maa i Odense
Kjøbstæd indrette en Syskole og i Samme

(sj.) 60 undervise Pigebørn i alle Slags Fruentimmer-
netheder. i2esÅ;r.*/iiiSi7. hans Datter . .

holdt Skole, men det var kun en Legeskole,

de kaldte den Syskole, de sang mere end de

syede.Gravl.EP. 7. Feilb. -skrin, et. (ænyd.
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d. s.) skrin (l.i) til opbevaring af sysager;

tidligere spec. om et saadant, der var for-

synet med en sypude ovenpaa, og som holdtes

paa skødet under syning (se Moth.S989); i

nyeste tid spec. om, større (kunstnerisk ud-

ført) syæske (af særlig form), (i arbejdshu-

sene) kunde da en fattig Kone og andre tage

sin Rok og Stoel, Sye- og Kniple-Skriin og
gaae hen og arbeyde i YaTmea..Argus.l771.

Nr.25.3. Pont.LP.IV.20. Feilb. Syskrin med lo

3 Etager. Pol.^*/iol944.4.sp.5. -skrue, en.

(nu 1. br.) en med en lille sypude forsynet

skrue (I.I.2) til at skrue fast paa en bordkant

olgn. VSO. (hun) befæstede sit Arbejde ved
Syskruen. JHugo. HM. Y182. FortNut.VIL
211. CReimer.NB.136. Feilb.

sysle, V. ['sysla] -ede. vbs. (1. br.) -ing
(Rahb.Tilsk.1795.160.VilhAnd.Litt.III.685);

jf. Syssel, (æda. d. s. (Fragm.14), sv.

syssla, oldn. sy'sla) 20

i) (nu lidt gldgs. ell. dial. ell. m. overgang

til bet. 3) besørge, udføre, være beskæf-
tiget med lettere legemligt arbejde;
navnlig om (lettere) husligt arbejde, husflid,

havearbejde, fritidsbeskæftigelse olgn. l.\)intr.;

ofte i forb. m. med ell. ved (MO. Der gik

. . Pigerne og syslede ved Tøjet (der) var
hængt ud i Solen for at Inttes.NSvends.H.
179). *din Hustru sysler

|
I Køkkenet og

Stuen. Riber.L136. *Syslende Hænder dig en 30

Fest herede. Rein.ND.84. Martha syslede

(Chr.VI: giorde sig her og der umage;
1907: havde travltJ med megen Opvart-
ning. Lwc.i0.4<?. de to, som syslede og beskar
og vandede (0: i haven). Bang. T.30. Fasteren
nussede rundt, var ude i Kokkenet for at

sysle, fylde Kedlen og komme Te paa Te-
Tpotten.Raae.GL.33.

||
(lign. anv. i sv. dial.;

jf. Sysletid; dial.) spec. om det arbejde, der ud-

føres uden for den egl. arbejdstid (især i *p

skumringen) : fodring og vanding af kreaturer,

indbæring af vand, brænde, ordning af red-

skaber og husgeraad, lukning af døre osv.

Rostgaard.Lex.S362 c. Junge. MDL. Da han
havde „syslet", gjort Aftenarbejde, gik han
i Seng. Gravl.T.44. Jeg hører . . Skramlen med
Spande hjemme paa Gaarden. Saa ved jeg, at
de sysler til Mten.Pol.'"'f-,1944.Sønd.8.sp.4.

Feilb. LollO. ogs. (nu især bornh.) : røgte kvæg
(paa stalden), „vogte k\ég'\ Moth.S1010. ^9

Esp.490. Lasse gik frem og tilbage (i stal-

den) og syslede. AndNx.PE.L261. sysle af

(jf. afsysle^, blive færdig med at sysle. Da
de (o: to røgtere) havde syslet af, gik
Lasse ind. smst.39. Rørd.Vi.l26. UfF. ||

(m. overgang til bet. 3; nu 1. br.) m. h. t.

person (ell. klædedragt, leje olgn.): (omsorgs-
fuldt, kærtegnende) beskæftige sig med; passe
og pleje; nette paa; pusle, (især i forb. m.om).
* Kærlige smaa Fuglemødre, trofast sysler ^'^

I om Éedenl Holstein.MM. 74. hun gik altid

og syslede om sin gamle far
j
om erotisk

betonede handlinger, kærtegn olgn.: hun
syslede med ham, rettede ved en Lok Haar

og forsynede hans Lommetørklæde med en
Draabe af sin Fårinme.JacPaludan.UR.86.
Milde Himmel, tænke sig at være nyforlovet
i 21 Graders Varme . . forhaabentlig har die

to unge Mennesker Adgang til en sval og
dunkel Kælder . . hvor de kan sidde og
sysle med hinanden. KnudPouls.BD.66.

jf.

Feilb. (om besvangring). I.2) trans.
\\ (1. br.)

m. obj., som betegner det ærinde, den opgave,
det arbejde, der udføres, (rytteren) stiger

roligt af ved tingboderne, sysler det nød-
vendige, går til tingh&kken.Grønb.LN.43.
de var pludselig kommet i Tanker om Fro-
kosten og alt hvad der skulde sysles hjemme.
Rørd.Va.90.

|| (jf. pusle 2) m. obj., der be-

tegner det, man sysler med, drager omsorg
for; dels (dial.) m. h. t. kreaturer: røgte.
naar Kreaturerne var syslede, spistes der Nad-
ver. AarbPræstø. 1923. 32. KMKofoed. Born-
holmskeSærlinge.(1934).118. UfF. dels (sj.)

m. h. t. spædbarn: pusle. *Mødrene sysled

de Smaa i Syøh.LCNiels.Va.92. srast.3.

2) om aandeligt arbejde; navnlig: beskæf-
tige sig med noget uden egentlig at have
det til fag, hverv ell. pligt, uden streng
metode, fast plan, større energi (under-
tiden i beskedne udtryk for mere alvorligt arbej-

de). *medens hans (o: soldatens) Blikke vanke

I

gjennem det øde Rum,
|
sysler hans stille

Tanke
|
udi sin Helligdom. P/o«(fir./.247. Anne

Krabbe, en af Tidens litterært syslende Adels-

damer. OFriis.Litt.359. \\ især i forb. w. med.
Protestanten . . færdes og sysler med de hel-

lige Bøger. Grundtv.Udv.IV411. et Moders-
maal, der ikke puster og lyder anstrænget,
naar det staaer for det Uudsigelige, men sys-

ler dermed i Spøg og i Alvor indtil det er nd-
sagt.Kierk.VI.454. endnu var denne Syslen
med Kunst for ham kun en Leg.JPJac.II.
58.

II t i forb. sysle sig med, sysselsætte

sig med. graahærdede Professorer, der i

deres hele Liv igiennem intet andet have
syslet sig med end deres Videnskaber. Cif.

1809.(PersonalhistT.1916.275). Jeg syslede

mig desaarsag med den Tanke, at tilbage-

lægge Veien tilvogns. vSundt.Udtog afenDag-
bog.(1827).70.

3) (jf. smaasysle samt ord som nysle,

nusle, mysle, mosle, pusle (pysle); dagl.)

være beskæftiget med ubetydelige, lidet

paakrævede ting; ogs.: arbejde plan-
løst, langsomt, uden energi ell. uden større

resultat (jf.: Sysler bruges for at tøfue. Hvor
har du syslet saa længe? Rostgaard.Lex.S

362c. en Sysler, som altid flyer sig self

noget at bestille, omskiønt hånd intet har.

smst.363a). Jeg indser klart, at jeg ikke er

skikket til at trække mig tilbage fra en

tænkende og styrende Virksomhed . . Jeg
duer ikke til at sysle. Cit.l867.(JohsSteenstr.

CJ.66).
II

i forb. m. med. Med de fine Hæn-
der syslede hun i Skjødet . . Det var et

Halsbaand af Perler, hvormed hun var be-

skiættiget. Rowel.Br.495. (han) stod og sys-

2*
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lede med et Par Søm mellem Fingrene (i for-

legenhed). ErlKrist.NS. 124.
II

sysle om-
(kring). Hun gaar og sysler om i huflet.

Rostgaard.Lex.S362 c. Majestæten, der . .

sysler om blandt sit Folk og gør det hele

til én stor Familie. iVans.P.245. (hunden)
vover næppe at trække Vejret, mens jeg

(o: en blind) sysler omkring og klæder mig
^&3i.Bjarnhof.(PoU^/tl934.10.sp.6).

Sysle-, i ssgr. (jf. Syssel-^, -kone,
-løs, se Syssel-kone, -løs. -tid, en. (ænyd.

d. s.; jf. SV. dial. sysledags; til sysle sp. 21";
dial., foræld.} tiden (uden for den egl. arbejds-

tid), hvor man sysler; især om skumrings-

tiden. Rostgaard.Lex.S363a. MDL. Fr
Grundtv.LK.83. Paa den Maade fik vi

Daven til at gaa, og det blev Sysletid.

Gravl.0en.17. Syssel-: Moth.SlOll. Hedebo.

118. jf. Feilb. f -værk, et. lettere arbejde,

navnlig (jf. sysle sp. 21"^) om (morgen- og)

aftenarbejdet paa landet. *BIant Eders Sysle-

Verck I (o: kvinderne) gaar dog icke tomme,

I

I har jo Ebler og Rosiner i Jer Lomme.
Lucopp.TB.BS^. Syssel-: Moth.SlOll.

I. Sysling, en. se Søsling.

II. fSysling, en. vbs. til sysle.

III. JSysling, en. se u. Sysselkone.

syss, interj. se st.

Syssel, en ell. (i bet. 2) et (i bet. 1:

se Smaasysselj. ['sys(8)l] tidligere (og dial.:

Feilb.) ogs. ['sos(8)l] jf. Høysg.Anh.23 samt
skrivemaaden S øs s el. MCBruun.JSR.194.
flt. sysler ell. (nu næppe br.) sysseler

(Schousbølle.Saxo.e4^. SorøSaml.1.92. Nye-
rup.LittM.4. jf. VSO.). (glda. syssel, søsel

(Suso.l4 jf. Himmersøsyl. KrÉrsl.Rep.IL

33), syszæle (GDLove.V.223), sislæ (Brandt.

RD.1I.318), æda. sysæl, syslæ (DGL.II.116.
V.197.YIII.25.119.265; jf. flt. hof syslæ.

Fragm.40; i bet. 2: DGL.11.20.236. jf.

wændlæsysæl. ValdJord.(1926).l. sml. Sv
Aakj.VJ.l) samt syl(l)æ (Brøndum-Nielsen.

GG.II.365), sv. syssla (fsv. syslaj, oldti.

s^sla (og s^sl^ jf. isl. s;^3l, n., samt oeng.

susl, smerte \\ ordet er i ænyd., glda., æda.
vistnok overalt fk. i bet. 1-2; intk. i bet. 2

(tidligst kendt fra Moth.SlOll) skyldes for-

mentlig paavirkning fra ord som Amt, Stift,

Herred, Sogn, Land, Rige)

i) (navnlig O ell. dial.: Feilb. LollGr.5;

foreslaaet i st. f. Beskæftigelse af Chr. Flei-

scher i Sorø Saml., jf.: „Ordet er just ikke

nu saa jævnligt brugeligt, dog forekommer
det iblandt i daglig T&le." SorøSaml.1.97)
som vbs. til sysle (1-2): det at være beskæf-

tiget, ell. det, hvormed man er beskæftiget;

beskæftigelse; (legemligt ell. aandeligt)

arbejde; især om det regelmæssige, daglige

(levebrøds) arbejde; virksomhed; forret-
ning; dont; undertiden m. særlig tanke paa
let arbejde (jf. Levin samt: Det meste Ar-
bejde, der udføres paa Gaardene om Vin-
teren, vilde man for 50 Aar siden simpelt-
hen ikke have kaldt for Arbejde, man vilde

have kaldt det „SysseV. Pol.*/*1934.10.sp.l).

Disse vilde Krigere levede i for megen Roe,
og deres raae Gemytter var dog vante til

hæftige Sysler. Suhm.Hist.1.213. hans unge
efter Syssel higende Siæl (maatte) ukiændt
med alle Adspredelser . . opoffre al sin Virk-
somhed (paa skolevidenskaberne).Rahb.&San-
der.(Riber. I.vi). *0g derfor stormed jeg i

Herrefærd,
|

Og derfor Heltens Syssel,

10 Kamp, jeg ynåte.Oehl.XXIV.133. da kunde
hver med Lyst gaae til Sit: til sin beskikkede
Syssel og Dont. Grundtv.Udv.III.623. Jeg
har nu ellers taget fat paa alvorligere Sysler,

jeg vil lægge mig efter Historie og Philo-
soTphie. HCAnd.Breve.1. 59. *Naar Solen stun-
der til Hvile,

I
Og Dagens Syssel er endt.

VThist.D.20. Skal Barnet arbejde bør Fa-
deren . . anbringe det ved en Syssel, som
det er forsvarligt at sætte det til. GadsMag.

20 1930.153.
II

m. h. t. forhold paa landet,

navnlig (jf. sysle sp. 21") om (morgen- ell.)

aftenarbejdet i køkken og stald. Saasnart
Mandkiønnet om Vinteren har i Tusmørket
fuldendt de saa kaldte Sysler, ved at fore

Qvæget af, da holder man Vesper. Jwngre.65.

fra Hyrdens og Bondemandens Syssel indtil

Kongens Bedrift i Højeloftssale.(?rwnd<v.P»S'.

1.424. Feilb. \\ ofte i forb. m. adj. som dag-
lig (PEMull.Isl.105. Brandes.III.369), fre-

30 delig (Oehl.Er.I.168. VilhThoms.Afh.1.338),
huslig (Lemb.Shak.V1.153. Den gi.Klokker
iFarum.(1928).44. jf. Hus-, Køkkensyssel;!,
kvindelig (Kierk.1.43. jf. Kvindesyssel);
smaa sysler (jf. Smaasyssel; nu 1. br.):

*Smaa Sysler Jupiter jo lader gaa tilside,
|

Fordi band Himlen har og sligt at passe paa.
Falst.Ovid.36. Tode.IX.14. endvidere aan-
delig (Molb.F.147), boglig (FrNiels.R.II.
35. Patriæ et Litteris d. e. „For Fædrelandet

40 og den boglige Syssel". VilhAnd.Litt.IV3),
litterær (Dichm.Sprogl.viii. ADJørg.NK.
54) syssel ofl. \\ i forb. m. drive. I disse

Omgivelser driver „Fuglemanden" sin far-

lige Syssel. IngvBond.JR.43. de Sysler, Fæd-
rene havde drewet. Byskov.M. 17 5. \\ være
i syssel, (1. br.) være sysselsat. Fiskerne . .

vare i travl Syssel paa Stranden. Rowel.Br.
527.

II (1. br.) i flt., om de genstande, man
sysler med. Han . . gemte sine Sysler af

50 Ye]en. AndNx.PE.III.290.
2) O/, fsv. (i stednavne) sysla, oldn., isl.

s^sla, (biskops, sysselmands) embedsdistrikt,

æda. i konungs sysæl, i kongens ærinde;

sml. Bygd 2.3) (større) geografisk om-
raade, der i administrativ henseende
udgør en enhed. 2.1) (især hist., geogr. ell.

i stednavne som Himmer-, Vendsyssel^

m. h. t. forhold i Danmark egl. om hvert af
de 14 distrikter (hvert med sit ting og om-

60 fattende flere herreder), hvori Jylland (med
Sønderjylland) ved den historiske tids begyn-

delse var inddelt (se nærmere ValdJord.

(1926).Indl.56ff.); i katolsk tid om et prov-
sti (der i Jylland faldt sammen med de op-
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rindelige sysler, paa øerne omfattede flere her-

reder, se Sal*XXII.930, jj. Sysselkirke.
AarbSorø.1913.4); i nyeste tid m. h. t. orga-

nisationen af det nationalsocialistiske parti

('Distriktet staar opad i Forbindelse med
Syssel og VaTthtnh. Fædrelandet.""UWél.9.

sp.4. jf. SyssellederJ. *(i Danmarks vaaben) er

Jydens Løve blaa,
|
med Hierter ni, som ere

|

Ni Sysseler; og fordum saae
j
Enhver sin egen

Herre (jf. Sysselkongej. Reenb.1.428. Rerec lo

Konge i EUæm Syssel. Suhm.Hist.1.159. Dan-
nemænd! af hver Landets Syssel . . ere I ud-
valgte. Sander. (Skand. Museum. 1798. 1.177).

Viborg ligger . . i en Egn, hvor fire Sysler—
ældre Smaastammer— støder sammen. J.Oi/".

NA.17. 2.2) (hist., geogr., emb.) m. h. t. forhold

i Norge (i middelalderen: Norge har . . i

gamle dage været deelt udi Sysler, og over
hvert Syssel har været en Sysselmand, som
endnu i Islmd. Holb.DNB.636. SaUXXII. 20

90), paa Island (Moth.SlOlO. SaUXII.567),
paa Færøerne (Forordn."''/il836.§l) og paa
Grønland (LovNr.l34''/*1925.§2): en sys^-

selmands embedsdistrikt (i Island og

paa Grønland omfattende flere (land)kom-
muner, paa Færøerne omtrent svarende til et

sogn).

Syssel-, i ssgr. (om vekslen ml. Syssel-

og Sysle- se u. Syssel-kone, -løs samt u.

Sysle-tid, -værk^. I) (især O ell. dial.: Esp. 30

345. Feilb.) til Syssel 1 (ell. sysle 1). 2) (jur.,

emb., hist.) til Syssel 2; foruden de ndf. be-

handlede kan nævnes (til Syssel 2.ij; Syssel-

inddeling, -kirke (se u. Syssel 2.i^^ -vis,

(til Syssel 2.2^ nogle (emb.) ssgr., dels m. h. i.

forhold paa Island, fx. Syssel-forstander-
skab (Forordn.(Till.)Nr.25*/il872.§28. An-
ordn.( Till.)Nr.9^31908), -kommune (For-
ordn.(Till.)Nr.25*M872.§39), -nævn (Sal*
XII.568), dels m. h. t. forhold paa Grønland, ^o

fx. Syssel-kasse (LovNr.l34^'/*1925.§35),
-omraade, -raad (smst.§14). -drift, en.

(nu næppe br.) drift, trang til beskæftigelse,

virksomhed. Den beste Næring for Børnenes
Sysseldrivt er . . Haandarbeider. Gi/næoi.///.

63. Frank.KL.47. f -fri, adj. (jf. -løs) som
ikke har noget at bestille. ChrFlensb.DM.I.164.
-kone, en. ^Sysle-. VSO. Esp.345). (i

Angel om nabokone, der hjælper til ved et

bryllup (EHHagerup.^66) ; muligvis til sysle 5"

om u. sysle 3; jf. (i lign. bet.) Spindekone 3,

jy. sysselhøne (Feilb.), sysling (Skjoldb.NM.
158), samt \. Snold 2, L Snurre l.i ; især dial.)

(lille) snurretop, bestaaende af en rund knap
ell. skive med en pind igennem. Moth.SlOll.
MDL. Feilb. i sammenligning: som en Top,
som en Sysselkone, som en Snurrekok, foer

(hun) ud paa G\\Uet.Blich.(1920).XIV.220.
Kierk.II.276. AarbVejle.1921.41. -konee,
en. (jf. Næssekonge ; hist., foræld.) smaakonge,
underkonge, der (if. ældre opfattelse, jf. ovf.

1. 9 f.) herskede over et syssel. Gram.Nucleus.
1473. H., en Syssel-Konge (lat. orig. rogulus^

Jylland. Schousbølle.Saxo.132. efter mange

60

Eventyr blev (han) Sysselkonge over Ring-
sted og Sigersted. JPaludan.Møen.I.(1822).
168. Sal.XVII.15. -leder, en. {efter ty.

gauleiter) nationalsocialistisk partifunktionær,
hvis omraade omfatter et syssel. Pol."U1936.
5.sp.3. -løs, adj. (sv. syssel-, syslolos,

oldn. sj^slulauss; jf. -fri; O, nu 1. br.) som
ikke har nogen syssel, beskæftigelse; ledig;

arbejdsløs, de . . behøver ikke at arbeide,

kan drive deres Tid hen sysaelløse. DagNyh.
**/iil895.Till.2.sp.3. D&H. en sysselløs Time.
Bornh.Samlinger.XI.(1917).71. han (falder)

utilfredsstillet, sysleløs tilbage i den uende-
liSstekedsomhed.Grønb.Goethe.II.(1939).210.

II
hertil Sysselløs-hed, lediggang. Sygdom-

men (tvang) til stilhed og sysselløshed.Fr
Hamm.Levn.I.202. Grønb.Goethe.I.(1935).30.

-mand, en. (jf. glda. syssælman, sv. sysslo-

man, person, der tager sig af en andens sager;

optaget fra oldn., isl., færøisk s;^sluma5(u)r

og nu kun anvendt om forhold paa Island,

Færøerne og Grønland) bestillings-, embeds-
mand (hvis omraade er et syssel). \\ m. h. t.

forhold i Norge i middelalderen. Holb.DNB.
636. Sal.*XXII.930.

\\
paa Island: embeds-

mand, der udøver den dømmende og admini-
strative virksomhed i et syssel (nærmest sva-

rende til herredsfoged i Danmark). Moth.
SlOll. Anordn.^'/nl786.§18. Arup.DH.II.
563.633.

II
paa Færøerne: underordnet tjeneste-

mand (nærmest svarende til sognefoged i

Danmark). Trap.*IX.655.
\\

paa Grønland:
sysselraadets formand, der beskikkes af lands-

fogeden og er dennes stedfortræder. LovNr.134
^"U1925.§14. -sætning, en. (nu 1. br.)

vbs. til -sætte: d. s. s. -sættelse; ofte i forb.

m. med. hans Virksomhed . . yttrede sig i

Sysselsætning med at giøre Legetøi. Prom.
(Rahb.Min.l786.III.51). (sørge) for alle

disse Menneskers Underholdning, Syssel-

sætning, og Eelhred. Rahb.Tilsk.1795.401.
hele Mørketiden gik med Underholdning
og nyttig Syssels'ætmng.KnudRasm.G.231.
-sætte, V. vbs. -else ell. -ning (s. d.). (no.

sysselsette; vist (efter midten af 18. aarh.)

optaget fra sv. sysselsåtta, jf. dog ænyd.
(1682) syslesat, hvoraf sidste led (i al fald

efter Syvs opfattelse) synes at være adj. I. sat,

mæt; endnu ikke i vAph.(1759, 1764); jf.:

man (bør) heller bruge . . Sysselsatt end
heskiæftiget. SorøSaml.11.170 \\ især tS) give

noget at bestille; beskæftige. I) om person,

der sætter en anden til at arbejde. Leth.(1800).

At sysselsætte sine Folk med noget. MO.^
Han forstaaer at sysselsætte Børnene. F^O.
Brød- og Kagebagerier, i hvilke der syssel-

sættes (Rigsdagst.A.1899ll900.sp.2534: be-

skæftiges^ Arbejdere under 18 Aixr.Rigsdagst.

C. 189911900. sp.26 (jf. smst.F. 189911900. sp.

1581).
II

spec. {^): holde fjenden beskæftiget

med en fægtning af mindre alvorlig karakter.

Nogle Eskadroner bleve beordrede til et

fortvivlet Angreb for at sysselsætte Fjenden
og dække Hetraiten.Goldschm.1.370. 2) refl.,



27 Sysselsættelse System 28

navnlig i forb. m. med: give sig af med, be-

skæftige sig med (et arbejde), jeg vil syssel-

sætte mig med at bestemme deres Forret-
ninger (o: bestemme, hvad børnene skal være).

Ew.(1914).II.112. Konr, Søn af en Jarl,

skulde ei sysselsætte sig med at skyde
Fugle, men ride Hest og fælde B.æT.Suhm.
HistJ.81. de nærmest følgende §§ . . syssel-

sætte dem med at bestemme, hvilken Jagt
der er lovlig. ASØrsted. Tyverie. (1809). 21. lo

paa syge Folks Vis sysselsatte han sig med
. . uvæsentlige Smaia,tiTig. Rubow.(BerlTid.
**f1x1937.Aft.l2.sp.5). 3) m. subj., der be-

tegner det arbejde, hvormed en er beskæftiget,

genstanden for ens bestræbelser, tanker, op-
mærksomhed osv. vAph.(1772).III. Theen,
Avisen og Vindvet sysselsætter ham indtil

Klokken ti.Wand.G.612. De gamle Mythers
Fortolkning have sysselsat mange Lærde.
PEMull.Ist.145. Der er kun faa Byer, der i 20

den Grad som Syracusa bedaare Sandserne
og sysselsætte Phantasien . . enhver Fod-
bred Jord kalder et Oldtidsbillede frem for
Ens EnndTmg.Holst.III.279. lette Arbeider,
der baade sysselsætte og udvikle Smaabørn,
DagNyh.*/iol891.2.sp.2. 4) perf. part. sys-
selsat brugt som adj.: beskæftiget; optaget.

II
(nu 1. br.) uden nærmere angivelse af, hvad

man er beskæftiget med. Alle (0: ved spille-

bordene) vare meget sysselsatte : nogle blån- 30

dede, andre deelede Md.Argus. 1770.Nr.6.2.
dette sysselsatte og lykkelige Huusliv. Æajfife.

&Sander.(Riber. 1.XXI), de Bordet dække,

I
Saa ile sysselsat de atter hort. Oehl.Digtn.I.

19. i forb. holde sysselsat: Skuespillet
. . holder Nysgjerrigheden sysselsat. iV«/erwp

Rahb.II.173. \\ i forb. w. med ell. (sjældnere;
fortrinsvis m. tanke paa stedet) ved ^Slaverne
var sysselsatte ved Qvæget, med Mark-
arbeide, og anden Udengierning. fiwg^eis^ 40

Qvindekj.306. ingen (maa) paalægge . . nogen,
der er sysselsat ved dette Guds Hus, Skat,
Afgift eller Skyldl Esr.7.24(1931)). *Min
Arm, der rystende og mat

|
Nu vakler . .

|

Var fordum kjærligt sysselsat
|
Med Lina

til mit Bryst at trykke. Bødt.SamlD.207.
*de linde,

(
Kun med at kjøle sysselsatte

Ymde.Hrz.D.III.180. de med saadanne
Ting sysselsatte AThe]deTe.ApG.19.25(1907).
-sættelse, en. (jf. -sætning; især ta) vbs. so

til -sætte, ell. hvad der sysselsætter en; beskæf-
tigelse (ofte i forb. m. med^. en angenem
Sysselsættelse, der adspreder Kiedsomhed,
og betager os Smagen for grove . . Vellvster.
NTreschow.Anthropologie.(1803).104. Tran-
gen til . . aandelig Sysselsættelse opstod af
den tunge Stemning, som Theaterlivet frem-
kaldte. ADJørg.(FruHeib.EtLiv.IY430). Sys-
selsættelsen med Tanken (om et mord) har
forandret hans Væremaade. Brandes.Shake- 60

speare.II.(1896).152. den konfirmandagtige
Sysselsættelse at føre Ifa,ghog.Pont.EY6.
(1. br.) i flt.: den syttenaarige Kejser (havde)
Mistillid til sine Evner og . . Lyst til gladere

SysselsadttelseT. Borchsen.Overs.afRydberg.• Ro-
merskeDage.(1877).118. -tid, en. se Sysletid.

'tins, 6t- (ceda. sysæl (syslæ, sylæ) thing
(DGL.II.89); til Syssel 2; hist.) m. h. t. for-

hold i Jylland i middelalderen: ting for
beboerne i et syssel, hvor skødninger, lysninger
olgn. kunde finde sted (men som ikke havde
dømmende myndighed) (jf. Herreds-, Lands-
ting^. I Holstbroe holdtes i gamle Dage
Syssel-Tinget for E&rdsyssel. Pont.Atlas.V
801. WChristensen.DS.194.

\\ m. h. t. ældre
tiders forhold paa Island (og Færøerne).
Moth.SlOll. Paa Island er Sysseltinget første

InsiSiXits.Nørreg.Privatr.Y1.209. -værk, et.

se Sysleværk.

System, et ell. (sj.) en (Tode.ST.11.10.

jf. u. Nervesystem; men: et. Tode.Y102).
[sy'sde'm] (f m. fr. form Systcme. Gram.
(DMag.6R.I.380). LTid.1720.Nr.29.1. Si-
stéme. Kraft.(KSelskSkr.VI.196). f m. lat.-

gr. form (og bøjning) Systema. Holb.Ep.IY
108. Ew.(1914).1.4. Trojel.1.8. jf. Høm.
Moral.I.ll). flt. -er ell. f m. gr.-lat. form
systemata (Holb.Ep.1.191). (ty., eng. sy-

stem, fr. systéme; fra gr.-lat. systema, egl.:

hvad der staar (er stillet) sammen; især CP

ell. fagl.) indbegreb af emner, der op-
træder i en vis sammenhæng ell. er-
kendes som staaende i et vist ind-
byrdes forhold; princip ell. helheds-
opfattelse, hvorefter en kreds af emner
opfattes som sammenhørende og ord-
nede til en fast afgrænset helhed (jf.
Kompleks 2).

I ) m.h, t. emner, der i naturen optræder som
sammenhængende ell. forbundne (if. et bestemt

princip); navnlig i flg. anv.: I.i) (astr.) sam-
ling af himmellegemer, hvis indbyrdes plads

og bevægelse er bestemt af legemernes gensidige

tiltrækningskraft (jf. bet. 3.1 samt Planet-,

Solsystem^. Om Melkeveien udgiør et heelt

Systeme med en Central Masse eller flere

særskilte Systemer med flere Centrale Mas-
ser? Bug^^e.As^r.SSfi. *I Stjernernes Systemer
. .

I

Jeg seer en Guddoms Tanke. ^C^nd.
SS.XII.361. LuplauJ. S.369. 1.2) (fysiol.)

m. h. t. ensartede ell. forbundne organiske dele,

der samvirker til et bestemt formaal (især i

ssgr. som Aare-, Kar-, Nerve-, Rodsystem^.
Lad os nu betragte Blodets Omløb igiennem
dette dobbelte System af KeiT.Tode.Y102.
Organismen er en Complex af forskiellige

SystejneT.Heib.Pros.X.326. \\ ogs. om hele

organismen, en Udstrømning af (vort væsen)
trænger ind i Porerne, ind i Blodet, naar
hele Systemet (o: idet modtageren læser et

brev, vi har skrevet). Goldschm.IY314. mang-
foldige Mennesker trængte til en Rasetur
nu og da; det rensede Systemet, sagde
ansete LægeT.JacPaludan.UR.248. l.Z)(geol.,

geogr.) m. h. t. sammenhængende ell. sammen-
hørende naturformationer, navnlig vandløb (jf.

Strømsystem) og bjergkæder. La Platas>'^te_

met afvander et Areal henved 4 Gange sa
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stort som den skandinaviske Halvø, WDreyer.

Jorden. I.(1905).399. Andesbjergenes mæg-
tige systemer. KDahlerup.Mandfolk.(1934).
223. Sø-Sy stemeT.Sal.'VIII.69. \\ spec.

om indbegreb af geologiske emner (del af

gruppe), dannet inden for samme periode

og bestaaende af flere etager. Sal.VII.1089.

2) m. h. t. emner (genstande, handlinger,

processer), der er bragt i sammenhæng ell.

forbindelse efter et bestemt princip (en bestemt

plan ell. hensigt); ogs. (jf. bet. 4) i mere vag

bet., om en bestemt konstruktion, bygnings-

plan, teknisk anordning ell. fremgangsmaade
ell. en bestemt ordning af institutioner ell.

forhold (ofte i ssgr. som Afbetalings-, Ak-
kord-, Anciennitets-, Andels-, Blok-, Cen-
tralvarme-, Kadre-, Magnet-, Overrislings-,

Skuffesystem^. Gabelsberger (fortæller) om
Opfindelsen af sit (stenografiske) System.
Tidsskriftf.Stenografi.1892-93.39. Mit System
(o: for hjemmegymnastik). IPMuller.(bogtitel.

1904). Systemet (o: et tysk skriftliniesystem)

gaar . . ud paa, at alle Skrifter paa samme
Kegle uanset Skriftart og Skriftsnit holder

nøjagtig Linie. Selmar.'49. der . . skal holdes

Vand paa hele (centralvarme-)System.et i et

stort Kompleks. Pol.'U1940.5.sp.5. trafikken

foregaar ad et vidtforgrenet system af veje

og jærnbaner
j
holstensk system, se hol-

stensk 2. „Efter hvilket System er de Bil-

leder hængt op?" — J. K. Lauridsen:
„Efter de forhaandenværende Søms
System.'' Vogel-Jørg.B0.132. jf. u. Prin-

cip 3.
II ^ m. h. t. sejl, takkelage m. m. (jf.

Sejl-, Spantesystem^. Systemet af deres
(o: skibenes) SeiWæik. FrSneed.1.379. 5 Stkr.

4-skaarne Taljer . . som tillige benyttes ved
Systemets (o: torpedonetsystemets) Indbjærg-
ning.Bardenfl.Søm.11.73. jf.: (kanonererne be-

tegnede raperterne) med det ærefulde Navn
„Systemer", og man har et Exempel paa,
at en Kanoneer engang beklagede sig til

Chefen, fordi „Næstkommanderende gik

og spyttede i Systemerne''. JHolm.Korvetten
HeimdalsTogt.(1863).101.

\\ (fagl., spec. mat.)

om inddeling i enheder (efter et bestemt prin-

cip) i maal, vægt og mønt; navnlig i ssgr. som
Decimal-, Meter(maal)-, Mønt-, Titalsystem,

metrisk system, se metrisk 1.
|| J^ om

liniesystem (jf. Nodesystem 2). MusikL.
(1801).246. MusikL.II.36. Nodepapir. 12 og
18 Systemer. Da. Musiktidsskrift. 1944.Nr. 5.

omslag.

3) (O ell. fagl.) m. h. t. ordnet og sammen-
hængende erkendelse ell. fremstilling af emner,
hvis indbyrdes samhørighed ell. orden ikke

fremgaar umiddelbart ved iagttagelse af deres

naturlige forekomst ell. funktion (jf. Metodej

;

afrundet, afsluttet rationel opfattelse ell. frem-
stilling af et erkendelsesomraade, en disciplin,

formuleret mere ell. mindre udtrykkeligt i en
række indbyrdes afhængige principper, aksio-

mer, definitioner, hypoteser osv.; lærebyg-
ning; i best. f. undertiden (især hos Kierk.,

se Kierk.XV.401.710ff.) spec. om Hegels filo-

sofiske system, saadant (o: at bede til Gud)
er gandske imod min Troe og Systeme.6rraw.
(DMag.6R.I.380). Et Systema (o: Broch-
mands), som er hundrede Aar gammelt. £w;.

(1914).1.4. Derfor maa Philosophien, naar
den er, hvad den skal være, blive et levende
System, ikke en død Classification./S'^e/^ens.i.

(afhandlingen) er egentligen et System i den
10 nordiske Mytholosi.PEMull.(Rask.Br.I.327).

Etatsraad Høier . . udarbeidede . . et System
over den danske Vroces.Baden.JurO.il. 176.
et logisk System kan der gives . . men der

kan ikke gives noget Tilværelsens System.
Kierk.VII.88. Systematikerne er kloge Folk,

der lave deres Systemer efter deres Værker
og ikke deres Værker efter deres Systemer.
JPJac.II.102. spec. i flg. anv.: 3.1) (jf. bet.

1.1 ; astr.) om en bestemt opfattelse ell. frem-
20 stilling af universets indretning; verdens-

billede (især i forb. det (aristotelisk-)ptole-

mæiske, det kopernikanske, det tychoniske

systemj. Det synes ubegribeligt, at en saa
stor Mand som Tycho Brahe haver betænket
sig paa at antage Copernici Systema, som
var saa let at isitte.Holb.Ep.IV109. Ved
Verdens System eller rettere Planet-Syste-

met forstaaes den Orden og Frastand, efter

hvilken Planeterne følge paa hinanden i deres

30 Bevægelser. Bugge. Astr. 92. Høffd. FH." 1. 77.

3.2) J^ en efter bestemte regler foretaget ord-

ning af de (til en bestemt tid og paa et bestemt

sted) i den praktiske musik anvendte toner

(jf. Node-, Tonesystem^, MusikL.(1801).
246. overalt hviler den musikalske Kom-
position paa visse Systemer af Toner.

EAbrah.T.15. 3.3) (naturv.) ordning af indi-

viduelle sanselige emner efter væsentlige lig-

heder og forskelle i en række (et hierarki) af
40 gensidigt definerede abstrakte typer (fx. riger,

rækker, klasser, ordener, familier, slægter,

arter; jf. ogs. Krystalsystem^. Den Orden,
som en Botanist opstiller Planteriget i, kal-

des hans System, hans Methode, det er, den
Maade han indretter sine Ting efter. Oeder.

Plante-Læren.(overs. 1764-66) .103. Dyrerigets

System. Boas.Zool.*112. Linnés System. jBos<r.

Flora.^*(1943).XLI. naturligt ell. kun-
stigt (vilkaarligt) system, system, hvor

50 arterne er opstillet efter deres naturlige over-

ensstemmelser, henh. efter vilkaarligt valgte

kendetegn. Cuvier.Dyrhist.1.28. WJohannsen.
(Tilsk.1918.II.464). jf. Sal.*XXII.933. || om
botanisk have. Til Skolen (o: Herlufsholm)

hører ogsaa et botanisk System, hvor der

dyrkes omkring 650 Arter. DanmHavebr.349.
3.4) (sprogv.) indbegreb af ensbenævnte ele-

mentklasser (ord, lyd osv.) ell. af led inden

for en formkategori, ordnet saaledes, at de
60 enkelte klasser ell. led er defineret i forhold til

hinanden; i videre anv. ogs. om det blotte

inventar af klasser eller former (uden tanke

paa bestemt ordning ell. definition), om et

sprogs bygning ell. grammatik betragtet som



31 ^yistem- ^ystemskifte 32

en helhed ell. om den enkelte grammatikers

ordning, analyse, beskrivelse af et givet sprog.

Sproget frembyder to Gjenstande for filoso-

fiske Betragtninger 1) Forholdene imellem

de enkelte Naturting o: Systemet 2) Byg-
ningen af disse Legemer og hvad dertil

hører o: Fysiologien. ^asÅ;.C7dv.//.377. Mod
mit grammatiske system og i øvrigt mod
alle andre eksisterende grammatiske syste-

mer har H. G. Wiwel . . rettet et heftigt lo

angreb. Mikkels.Ordf.Fort.[l]. VBrøndal.Mor-
fologiogSyntax.(1932).107. ofte i ssgr. som
Lyd- (Vokal-, Konsonant-, Accent-), Bøj-

nings- (Kasus-, Tempus-, Verbal-), Form-,
Ordklassesystem, 3.5) (polit., hist.) dels om
indbegreb af politiske grundsætninger, der

følges ved en stats ordning ell. styrelse (jf. fx.

Feudal-, Merkantil-, Statssystem^, i nyere

tid spec. om parlamentarismen fdet parlamen-
tariske System. EVaaben. Danmark og Tysk- 20

land.(1941).14); dels (jf. bet. 2; nu 1. br.)

om enheden af statens forskellige organer,

institutioner osv. i deres indbyrdes sam-
virken ell. i deres forhold til borgerne ell.

om forbund af samvirkende stater (jf. Kon-
tinental-, Statssystem^; i videre anv. om
stats-, regeringsform ell. (herskende) poli-

tisk anskuelse i al alm. (jf. System-skifte,

-veksel^. Høm.Moral. 1. 11. Opretholdelsen af

det konstitutionelle System ogsaa paa den 30

høiere Statsstyrelses enemærker. Lehm.(Hist
Tidsskr.10R.iy.283). det er selve Systemets
Krise, vi oplever, og . . Systemets Mænd (er)

Evropa over enten . . trængt ud af Arenaen
eller presset over i Forsvaret. JSFao&en.iV^t/e

Idéer.(1941). 5. Den offentlige Sammenhæng
eller Forbindelse, som der er imellem Re-
genten og Undersaatterne i Henseende til

deres borgerlige Pligter og Rettigheder, og
som man pleier at kalde det borgerlige 40

System, bestemmes ved Statens publiqve,

eller offentlige B.et. Nørreg.Naturr.315.

4) (videre anv. af bet. 2-d) i al alm. i udlr.

for, at noget er sammenhængende, ord-
net, planmæssigt, tænke med Sammen-
hæng og i Sistéme. Kraft.(KSelskSkr.VI.196).

II
bringe (Hauch.II.264. Ludv.) ell. (nu

især) sætte i system, ordne, opstille syste-

matisk; indrette efter en bestemt plan. Tig-

geriet var sat i System. Drac/im.FT.57. den so

Maria-Andagt, der var sat i System af . .

Alanus de RuY>e.OFriis.Litt.l72. \\ bringe,
faa, sætte system i (noget): (det var) paa
Tide at bringe Holdning og System ind

i den holstenske Forvaltning. Lehm.(Hist
Tidsskr.lOR.IV318). Lad os dog faa System
i Tingene. JohsWulff.T. 6. Hun gik hver Dag
en Time, man maatte sætte System i sin

TilyæTelse.AaDons.MY214. der er intet

System i hans Kundskaber. Ji>'aden.i<'rO. 60

KnudAnd.HH.68, der er system i gal-
skaben, der er metode i galskaben (jf. ii.

Galskab l.i^. {System-, i ssgr. (f Sy-
stems-, se u. -veksel), især til System 3;

foruden de ndf. medtagne kan nævnes nogle

(oftest nedsæt., nu delvis foræld.) betegnelser

for systematikere og deres virksomhed, fx.

System-bygger (ThAMim.(PoVU1942.
lO.sp.4)), -bygning (Schyberg.DT.166),
-danner, -fabrikant (S&B.), -kræm-
mer (smst.), -laveri (NMøli:VLitt.III.179),
-mager (Blich.(1920).III.61), -mager i

(Scharling. Reisestudier.(1892).156).
Siysteutatik, en. [sysdema'ti^, sysdo-j

flt. (1. br.) -ker. (ty. systematik; til System;
fagl.) systematisk ordning ell. fremstil-
ling af et erkendelsesomraade, en bestemt lære

ell. teori. Jeg anskaffede mig . . Batteux og
fleere saadanne SjåtemeitikeT.Ew.(1914).III.

247. En væsentlig central Opgave i Natur-
historien har altid været Tilvejebringelsen af

en god, overskuelig Systematik d. v. s. deit

bedst mulige „naturlige" Ordning af de om-
hyggeligt beskrevne Plante- og Dyre-Arter.

WJohannsen. (Tilsk.1918.II.464). Syste-
matiker, en. [sysdeima-dtigfar, sysda-] flt. -e.

(ty. systematiker; til System(atik)
; fagl. ell.

CP) videnskabsmand, der lægger hoved-
vægten paa, giver en fremstilling af
systemet, den teoretiske helhedsopfattelse;

ogs. (spec. hos Kierk.) om tilhænger af et

(filosofisk) system (navnlig Hegels). Kierk.

VII.73. Rask (er) væsentlig systematikeren.

VilhThoms.Afh.1.53. systematisere, v.

[sysdemadi'seJrs, sysda-] -ede. vbs. -ing

(PHans.KK.205). (ty. systematisieren ; til

System; o ell. fagl.) ordne, opstille, ud-
vikle systematisk; sætte i system; lave
system over. (ét) Forsøg paa at inddele Ofi

systematisere de hedenske Grave. Wors.SO.5.
En ny Indtægtskilde skabtes ved at systema-
tisere Salget af Embeder. VerdenGD.III.156.
systematisk, adj. [sysde'ma^dis^, sysdo-|

intk. og adv. d. s. ell. (1. br.) -t (Siesbye.(Bran-
des. Br.1.244)). (<?/. systematisch ; <il System;

O ell. fagl.) som danner, følger, frem-
stiller et bestemt system; i videre anv.

ogs.: konsekvent gennemtænkt; logisk;
planmæssig, det . . synes u-mueligt i 20

eller og vel fleere Aar noget Systematisk i

dette Stykke (o: at skrive Ruslands historie)

at frembringe. LTid.i732.754. Jeg har ei sat

de herværende Stykker (0: digte) i nogen sy-

stematisk Orden. FGuldb.I.v. min Tro har

aldrig været konstig, grublende eller syste-

matisk. MoiJ.f'(?TOnd<t;.B./.32/ (han) gav
sig til systematisk at udspørge ham om,
hvad han havde taget sig til siden sidst.

EBrand.UB.29. et systematisk Katalog. /?«-

bliotH.^II.352. gaa systematisk til værks "sy-
stematisk teologi. Scharling.Denluther-

skeDogmatik. (1883).55. Lektionskatalog.1944.

11.12.

System-skifte, et. [3.5] (jf. -veksel;

polit.) det, at et nyt politisk parti overtager re-

geringen, ell. at regeringsformen omdannes;
m. h. t. forhold i Danmark navnlig om det før-

ste parlamentariske venstreministeriums over-
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tagelse af regeringen **/e 1901. saa ofte

der indtræder et politisk Systemskifte (i

Frankrig og i Italien) ombyttes (de gamle
gadenavne) med andre, der skulle forherlige

den nye Æi&. Bille.Italien. 1.195. det kunde
jo tænkes, skønt naturligvis ikke her i

Landet — i al Fald ikke efter Systemskiftet
— at Degnen ikke havde faaet rigtigt

fat paa Præstens ViækGn.VilhAnd.AD.53.
-tvans^, en. spec. [3.4] (sprogv.) om det ip

forhold, at en uregelmæssig form erstattes af
en, der passer ind i systemet. Brøndum-Niel-
sen.GG.I.281. -veksel, en. (efter ty. system-
wechsel; polit., foræld.) systemskifte. Vort
Ministerskifte (o: i marts 1848) kan gjerne
kaldes en Revolution; det var noget mere
end en Systemvexel. CPalM.fHistTidsskr.
9R.Y433). Systems-: Lehm.fsmst.lOR.IY
296).

Sy-sten, en. (jf. -pude, -skrue samt 20

I, Staafast, Sværpude; haandarb., gldgs.)

pude, fyldt med sand, eller tung genstand (af
træ med indsmeltet metal, af jærn ell. mes-
sing), forsynet med en pude, hvortil man under
arbejdet kan fæste sytøjet med naale. saa fandt
de Naalen . . i Bedstemoderens Systen. Pont.
FL.282. (hun) syede omhyggeligt med lige

store Sømmesting. Hun holdt kun af og til

inde for at flytte Sømmen, der med en Naal
var heftet paa Systenen i Vindueskarmen. 30

Raae.DenandenKind.(1938).7. Feilb. \\ ogs.

om et stykke tøj, paasyet store bly- ell. jærn-
klumper, der tjener til at holde klæde olgn.

stramt og glat under forarbejdelsen. NatTid.
**/itl918.Aft.6.sp.4.

iSyster, en. se Søster.

Sy-sting, et. (1. br.) sting, hvormed man
syr. Saa talte hun Pengene . . pakkede dem
sammen i Tutterne . . og lukkede dem atter
ind i Skjørtet med nogle Systing. Schand. 4o

SB.142. Brandes.VI.293. -stue, en. lokale,

hvor (erhvervsmæssig) syning finder sted; ogs.

om selve virksomheden. vAph.(1764). Der var
Systue . . I Karmene hang Traaddukker og
CentimeteTmsi,3il. SMich.S.123. -tov, et. (til

sy ^) -i)- smækkert tov, der anvendes til at

fastgøre et sværere tov ell. en kæde til noget
ved med flere tørn at føres gennem en kovs,
et øje i tovet (kæden) og en kovs, et øje i en
tilsvarende tamp, fastsiddende ring, strop olgn. 50

Cit.l771.(SøkrigsA.*Qqq4r). Bardenfl.Søm.I.
80. -traad, en. {ænyd. d. s.; jf. -garn) traad
til at sy med, fremstillet ved sammentvinding af
et antal (indtil 6) bomuldstraade. naar der viser

sig en Ende af Sytraaden paa en ny Kiortel,

(siges) at den endnu ikke er hatalt. Thiele.

111.46. (glem ikke) at købe mig en Rulle
hvid Sytraad Nr. 40. KnudPouls.BE.83.

\\

billedl. ell. i sammenligninger, især som
udtr. for noget meget tyndt ell. noget, der let 60

brister, ell. i udtr., der betegner et væsen som
let at styre, meget føjeligt, (bændelormen) er ei

tykkere end en Syatra,&d. Suhm.11.82. To
stærke Baand . . var brustet som Sytraade.

Grundtv.BrS.130. holde en fortærende Liden-
skab smidig paa Conversationens Tømme,
saa man, liig en Rytter, kan styre den med
en Sytiaaå.Kierk.VI.206. han brøler jo altid,

som hang hans Liv i en SytTaa.d.EErichs.S.
179. (teknikkens) Pionerer har Nerver som
Sytraad og Maver som Spædbørn. Z/SecA.

MY103.
I. Sytten, en, [isød(8)n] flt. -er. (1. br.)

som subst. til IL sytten (jf. Syttener^, om hvad
der gælder 17 ell. er karakteriseret ved
tallet 17, fx. sporvogn af linie 17. II. syt-
ten, num. ['sød(a)n] Høysg.Anh.23. (ænyd.
d. s., glda. sywtten, oldn. sjaut(j)ån, eng.

seventeen, ty. siebzehn, ;/. lat. septendecim;
opr. smsat. af IL syv og (en form af) ti; jf.

syttende, sytti) tallet 17. sytten tusinde og
to hundrede vare de, som uddroge i Hæren
til Krig. IKrøn. 7.11. Sytten Aar gammel,
og I er endnu Pige, hvor kand det være
mueligt? saa gamle Piger har vi icke i vor
Egn. Holb.Mel.IV6. *Af sytten Sommeres
Fylde

|
Løftedes Barmens tlyæly.Ploug.SD.

482. *Et Kys er alt for den, der kun er

sytten (0: 17 aar).SigfrPed.SS.25.
\\ (jf. u.

IL seksten; dagl.) som ubestemt angivelse, om
et ret stort antal, (den døde) er ikke som vi

Andre endnu paa Eventyr, i hvilke vi kunne
opleve mange snurrige Begivenheder, og
sytten Gange glemme hvad vi have sagt.

Kierk.IX.337. Ungerne . . løb i sytten Hjør-
ner og gjorde Ulykker allevegne. Gravl.EP.
139. det gaar med ell. gaar (lige) ud i sytten
skafter, se I. Skaft 4. alle sytten, (jarg.)

allesammen (jf. allesyvsammen u. syvsam-
men^. naa, er I der alle sytten?

j hundrede
og sytten, om et stort antal, en af mine
hundredeogsytten menneskelige Svagheder.
Pont.DR.'I.360. der er 117 Ting i Hønse-
gaard, i Have eller i Huset, der optager Sin-

dene. BerlTid.yd940.Aft.6.sp.6. jf. hundrede
sp.686^*. jf. ogs.: vi høre igjen (i Bredahls
stykke) den gamle, trivielle Vise om Over-
tros Skadelighed, som vi alt have hørt . .

syttenhundrede og halvfemsindstyve Gange.
Hauch.Br.85.

\\
(dagl.) i (forkortede) eder

ell. som eufemisme for satan, av for sytten.

Hjortø.(GadsMag.l914l15.675). „En Myre-
tue!" skreg Flanagan. „Så skulde da sytten!"

Rørd.BB.188. Jeg skal give dig (pulveret),

men gab nu, for sytten Djævle. JacPaiwdan.
TS.133. i formen syttens (efter satans osv.):

Bare syttens ogsaa at man ikke ka' faa

Lov og komme mæ' ind sammen med John!
Soya.(OrdbS.). sytten-, i ssgr. af IL
sytten; fx. sytten-aarig, -aars, (ved) sytten-

tid(en). syttende, num. ['sødana] (glda.

sytteunæ (GldaKrøn.203), søttendhe (IMos.
17(GldaBib.)), æda. siutanda (DGL.II.864),
oldn. sjautjåndi) ordenstal til II. sytten.

Ahasia, Achabs Søn, blev Konge over Israel

i Samaria udi det syttende Josaphats, Judas
Konges, AsiT.lKg.22.52. Hvo, som aarelades

d. 17de Januar, han døer i samme Aar, om

XXm. Kentrykt V, 1045
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han ikke bliver starblind. Thiele.III.92. Ma-
leren . . dampede paa sin syttende Cigar.

Wied.MB.L102. *hans Hoppe . .
|

fik et

Føl den syttende April. Holstein.MM.68.
ISyttende-del; en. brøken ^/u. Amberg.
To Syttendedele. F-SO. ISyttener, en.

[•sødanar] ftt. -e. d. s. s. I. Sytten. Amberg.
e.br. Sytten-haandværker, en. (jf.

II. sytten sf. 34"^; ikke i rigsspr.) person, der

kan mange forsk, slags haandværk; tusind-

kunstner; altmuligmand. Der havde været en

gammel Mand hjemme paa Egnen, en Sytten-

Haandværker, der loddede for Folk. Jørgen

Niels.KB.157. sa.D.30. sytti, num. se

syvti.

Sy-t»j, et. tøj, klædningsstykke(r) olgn.

ell. (især) haandarbejde, broderi olgn., som
er under syning (undertiden indbefattende

naal, traad og andre redskaber). Moth.S989.
HCAnd.SS.Y167. (syersken) Jhavde en bylt

sytøj under &Tmen.MKlitgaard.MS.84.

I. Syv, en ell. (1. br.; i bet. 1 og 3) et.

[syu'] ?t Syve. vAph.(1764)). flt. -er (best.

f. flt. syverne ell. f syvene. Moth.S897).
{sv. sjua; substantivisk anv. af II. syv; jf.

Besyv og Syver) I) (1. br.) tegn (ciffer),

der angiver tallet 7; syvtal. VSO. 2) (nu
især i forb. klør, spar osv. syv^ spille-
kort med værdien 7. syvene i valten (o:

trumf-syverne). Moth.S897. en Syv, eller et

andet Kort i en vis F&Twe.Spillebog.(1786).

85. spille sin Syv ud.VSO. Spillebog.(1900).

91. (hun) tabte . . et Kort. Det var en Spar
Syv. LeckFischer.Ka.84. sige sparsyv til, se

Spar. 3) (jf. I. Seks 3; især skol. ell. univ.)

karakter af værdien 7 (points). 4) (især

dial.) brugt som ed || i eder, der er forkortet

af de u. II. syv 6 nævnte. *„Hør! Nu går
Gonggongen!"

|
„Så syv da — vi må løbe!"

Rørd.GD.98. *Det var som Syw.Bergstedt.

Sange fraBabel.(1929). 30. jf.: det gaar for

Syvsens Helgener ikke an. ThitJens. VA.I.

247.
II (jf. SV. min sju, ty. (bei) meiner sieben,

nt. min sewen samt u. I. Seks 4; sml. II.

syv 6) i forb. min syv! min salighed} min
sandten! min sjæl (sæl)I Feilb.II.597. *Nej,

minsyv, de redded Ya,m^en.Aakj.HÆ.132.
Dermed være ikke ment, at de Næstved
Damer ikke er fornuftige. Det er de min
Syv — og dygtige tilmed. Poi.*/»i935.*S'ønd.

7.sp.4. min syv og salighed (Røse.Jul.

(1894).46), min syv og sandten (Chr
Engelst.HJ.45).

II. syT, num. [syu'] Høysg.AG.136.
(tidligere ogs. skrevet syf. Moth.S990 (syf).

Pflug.DP.1132. Gram.(KSelskSkr.IV.9). —
nu ikke i rigsspr. siul. JRPaulli.N.44. jf.

Esp.291). {æda. siu, siv, syu (Harp. Kr. 158),
oldn. sjau, eng. seven, ty. sieben (jf. Siben-
sakj; besl. m. lat. septem (jf. September^,
gr. heptå, sanskr. saptå; om lydudviklingen
se APhS.XII.263ff.; jf. I. Syv, II. sytten,

syvti samt Besyv) tallet 7.

\) i al alm. *Min Grav hun er ikkun svv

Fod lang,
|
Dertil baade dyb og saare trang.

SalmHj.635.2. General Holephernes . . er 7
alen og en qvart lång.Holb.Ul.II.5. Klocken
var da over Syv. RasmWinth.S.60. *De første

syv er Legens Aar,
|
Dem har du (o: en

dreng, der fylder 7 aar) lagt tilbage,
|
Togange

syv er Flidens kKx.Grundtv.PS. VIII.472.
Kan Du sige mig, hvormange (o: skadeæg)?

I
Skal Du faae dem alle syv. PMøll.(1855).I.

10 46. et Par Sko af dem til ca. syv Kroner
og hdi[\tTeds.Buchh.DM.233.

2) i mer ell. mindre faste forb., der be-

tegner alm. kendte ting ell. forhold, som findes

i et antal af 7, ell. brugt som et karakteristisk

(typisk, undertiden helligt) tal, især hos

jøderne, i biblen, i kirkelig symbolik, i folke-

tro, eventyr, sagn osv. (se Feilb.); ofte delvis

til bet. 8. af Floden opstege syv Køer, skjønne

af Udseende og fede paa Kjød, og aade i

20 Engen. Og see, syv andre Køer opstege

efter disse af Floden, stygge af Udseende
og magre paa Kiøå.lMos.41.2. Jesus sagde

til dem: hvor mange Brød have I? Men de

sagde: syv, og faa smaa Fiske. Matth.15.34.

jeg saae et . . Tegn i Himmelen, stort og

forunderligt: syv Engle, som havde de syv

sidste Plager; thi med disse fuldkommes
Guds Yieåe.Aab.15.1. Der er 7 Himle den

eene lige højt fra den ainden.Holb.Jul.12sc.

30 de Syv for Thehen.Hjort.KritLit.1.55. *Syv
staaer som Tidens første Tal,

|
Dagenes

Række med Fryd og K\a\. Krossing.(PN
Jørg.PP.15). Rom . . Byen paa de syv

Røie\CHans.F.237. m. henblik paa den tro,

at ens legeme fornyes i løbet af syv aar: Et
Menneske fornyer sig i Løbet af syv Aar.

CReimer. (WisbechsAlmanak. (store udg.) .1934.

F7r). IsakDin.FF.313. Hun havde en Ska-

vank paa Benet og aad Kalk og Smør som
40 Medicin — „det tager syv Aar, inden det

rigtig virker, for det skal jo gennem hele

LesemeV'Gelsted.Tibirke.(1941).45. || de
syv bodssalmer, se Bodssalme, de syv
bønner (i fadervor). Grundtv.Udv.IX.380.

SaUVII.667. de syv dødssynder, se

Dødssynd 2. de syv have (Under Danne-
brog.l936.69.sp.l. MLorentzen.R.I.61) ell.

oceaner (JVJens.RK.33), (efter eng. the

seven seas) alle verdenshavene (det nordlige

50 og sydlige Ishav, det nordlige og sydlige Stille-

hav, det nordlige og sydlige Atlanterhav og det

indiske ocean), musikkens syv hoved-
toner (ell. toner. Thielo.M.73), se Hoved-
tone 1.2. de syv kunster, verdens syv
mirakler ell. underværker, syv segl,

Marias syv smerter, de syv hellige

stationer, de syv vise, se Kunst 2.2,

Mirakel 1 osv. || i talem. olgn. det staar ikke

i syv aar som i syv dage, det er ikke hold-

60 bart; det staar, holder sig ikke længe; der

sker mange forandringer. Mau.9938. CRei-

mer.(WisbechsAlmanak.(storeudg.).1934.F7r).

han er lige saa klog som syv tosser, se klog 1.

lade (fem og) syv være lige olgn., se Y. lige 4.2.
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katten har syv liv, se Liv 1.4. han er kun
nar syv dage om ugen, se Nar l.i. syv mil

norden om himmerig, se II. norden 2. saa

lystig ell. glad som syv tallerkener i een pose,

se I. Pose 1.2. bedre er en ko med ro end
syv med uro, se I. Ro 3.1. have syv sind

(over en dørtærskel), se II. Sind 2.2 slutn.

man skal have syv pund skidt i sig om aaret,

se I. Skidt 2.2. af siddende kokkepiger og

staaende sypiger kan man faa syv for en lo

skilling, se Skilling 3.2. der var en sladder

paa dem som syv skader paa en gavlende,

se I. Sladder 1.2. tjene syv herrer med eet

par sko, se I. Sko 2.3. een nar kan spørge

om mere end syv vise kan svare paa olgn.,

se II. spørge 3.7. tage tonen ell. troen fra

syv degne, se Tone, Tro. ikke syv vilde heste

skal (kunne) slæbe mig derhen, se u. vild.

II (if- Syvtæller; sj. i rigsspr.) Man siger,

at den sjællandske Gulspurv synger til syv: 20

Syv er Slutningstonen og ligger en hel Tone
under de første seks Tonei, der er af ens

Højde. BornholmsTidende.*^»1944.3.sp.4. Gul-

spurvens endeløse Tællen til syv. NatTid.^*^*

1944.8.sp.5.

3) som betegnelse for et ubestemt
større antal. Hun vaskede og syede og
lappede om mig, som om hun syv Gange
havde været min Kone. Drachm.VI.389. syv
er msinge.Krist.Ordspr.352. Man kan være 30

opgivet af syv Læger og endda blive kureret

af en klog M3ind.Gravl.(DagNyh.'^/*1922.7.

sp.l). Clara, der aldrig kunde sige syv for-

nuftige Ord i Sammenhæng. LecÆFisc/ier.

HM.183. Lærer Jespersen var kendt over
mere end syv Kirkesogne for ualmindelig

dygtig til at „læeh Bønnen" (0: lære børnene).

Egeberg.UA.39. „Den er der bedt for i syv
Kirkesogne," lyder det ofte frejdigt fra Spil-

leren (i l'hombre).DSt.l942.55. jf. Feilb.III. 4p

713V*. bare du ikke . . bilder dig selv ind,

•at H. er det eneste Stykke Mandfolk i

syv Sogne. BechNygaard.G0.310. syv stun-
der før dag, se Stund 4.

4) (sj. i rigsspr.) betragtet som et uheldigt
tal ell. som tegn paa noget usandt, løgn-
agtigt, (man) anviste mig (paa en Jcbh.

gæstgivergaard) et lille Værelse i anden
Etage, med det omineuse Nummer Syv paa
T>øTen.CBernh.NF.III.96. den gamle Folke- sp
tro, at Alt, hvad syv gaaer op i, er der
Løgn i. HCAnd.Breve.il.623. Man må aldrig

begynde noget . . en dag, der har tallet syv
i sig (7., n.).Krist.JyF.IX.57. alting med
syv er lyv, se u. Lyv.

5) i forb. m. andre talord, syf hundrede
gange. Moth.S990. I maa tage Jer vel i Vare,

til I har naaet Syvogtyveaarsalderen. JPJac.
J.141. syv gange sytten er Ild. Krist.Ordspr.

nr.9021. syv og halvfjerds. DÆff. syv og 60

syvsindstyve, se syvsindstyve. syv gan-
ge ti er støvets aar, se Støv 4.4.

|| (jf.

bet. 3) i betegnelser for ubestemte, meget store

antal. Maa det være tilladt ganske nøgternt

og ufølsomt at rubricere (surrealismen) mel-
lem de syv tusind Sandheder, man efter-

haanden er blevet konfronteret med.Xen-
taur.l934.Dec.l9.sp.l. især i forb. syv og
tyve (jf. MM.1937.183 ff.): Naar man syv
og tyve Gange har forsøgt at bære Vand i

et Sold, troer jeg man kan holde op dermed.
Bagges.L.I1.30. vi er her alle syv og tyve.
Hostr.G.126. hva' drikker vel saadan' syv
og tyve Fruentimmer? JBawg.iS'(T.68. //. Heib.

Poets.(1848).V183. \\ i tilnærmelsesvis an-
givelse af et antal, der ligger omkr. 7 ell. ml. 7

og et andet tal (i rigsspr. kun i forb. seks-syv
og syv-ottej. *Færdig du stod i din vældige
Vaar,

| . . Jeg var et Barn paa syv-otte Aar.

JVJens.Di.42. Ogsaa Grævling er her, og
Ræv, en „fi-syv" Fa,milieT. Rørd.SG.76. vende
paa syv-otte streger, se Streg 2.4. || i talem.

gaa ell. staa mellem fem (ell. elleve. Mau.
11.395) og syv, se II. fem. hverken (sige)

syv eller ni, syv-ni-tretten! se II. ni 2.

6) egl. til bet. 2, i forb. m. betegnelser for

noget ondt, spec. onde aander (se ogs. u. Satan

2.4J. Saa gaaer han (0: den urene aand) hen
og tager syv andre Aander tillige med sig.

Matth.12.45. Maria Magdalena af hvilken
han (0: Jesus) havde uddrevet syv Dievle.

Marc.16.9. Idag vil jeg bare sige Dem, at

jeg ikke kan indestaa for, hvad jeg gør —
for jeg har syv Djævle i mig] Sick.Fangernes
Ven.(1921).48. næppe een Gang om Aaret
orkede (kromanden) sig (ned til stranden);

i Vandet havde ikke syv Djævle kunnet
trække ham. JacPaludan.TS.72. se ogs. u.

Satan 1.2. derefter brugt (m. forstærkende bet.)

som del af eder (jf. I. Syv 4): Luk op, for

syv gloende Helveder! Wted.TZ.35. „Vær nu
en Mand!" — sagde han til sig selv — „For
syv Djævle! Dette er jo det rene Vanvid!"
Thuborg.DVE.112. Det var som syv smaa
. . . . (0: djævle olgn.). ErlKrist.NS.113. jf.:

det kan De bande syv store paa, at Skipper
Mikkelsen har s3Lgt.OlesenLøkk.S.44. \\ uden
tanke paa talbetydning og uden flt.-bøjning af

det tilhørende subst.; i forb. som syv pok-
ker, satan, søren, se Pokker 3.1, Satan
2.4, Søren. ;;/. I. Syv 4: Man glemmer . . at

et naturligt Menneske min syv sandten
er det allerværste, der existerer. Aarhuus
Stiftstidende.'^''/iil938.7.sp.5. min syv sa-
lighed, se Salighed 5.

7) i forb. syv lange og syv (dial. otte.

Krist.Ordspr.nr.9030. Thuborg.F.156) brede
{jf. ænyd. tøve 6 lange og 7 brede (PSyv.II.

86), no. dial. i sjau lange og sjau breide, nt.

soben lang un soben breed; talespr.) dels

brugt substantivisk, dels adverbielt: meget lang

tid; meget længe; ofte som udtr. for stor om-
stændelighed ell. vidtløftighed, han (var) ude
paa sine Jorde, da Budet kom, og inden de

saa fik ham fat, saa gik der syv lange og

syv brede. Rahb.Tilsk.1805.670. *Jeg gidder

ikke længer snakket saadan
|
Syv Lange og

syv Biede. Oehl.1.145. Først efter syv lange

3*
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og brede vaagner h^n. KnudPouls.(Pol"/»
1926.7.sp.6). ofte i forb. m. vare: Det varer

syv lange og syv brede inden de kand fåe

pyntet sig. Moth.(OkS770,IY357). HCAnd.
SS.III.157. det varer altid syv lange og
syv brede, inden de lukker op i det Hus.
PLevin.DG.274. jf. (sj.): Visen varede i syv
lange og syv hrede. Heib.SD.36.

syv-, i ssgr. ['syu-] ell. (undertiden i sam-
menrykninger ell. sammenskrivninger som syv- lo

aars, -dages, -sindstyve, -skillings, -spring^

['syu'-] af II. syv, især i bet. 1, fx. syv-

dages, -delt, -dobbelt, -doble, -fold, -foldig,

-kant, -stavelses, (ved) -tid(en), -tommer-
(-søm), -øres (frimærke), og adj., hvis sidste

led er afledninger paa -et, -ig af subst., som
syv-aarig, -armet (lysestage), -bladet (blomst,

kniv), -cylindret (bil), -fingret (blad), -fladet,

-fodet, -hannet (se u. -hannet^, -hovedet,

-hunnet, -kan ^et, -koblet (blad), -lappet 20

(blad), -livet (kat), -ribbet (blad), -sidet,

-sidig, -sindet (se u. sindet 1.2^, -stammet,
-strenget, -stribet, -takket, -tandet, -vinklet.

-aars, adj. ell. i ssgr. (glida. syw aars (gam-
melt barn) (PLaale.nr.319)) som er 7 aar
gammel, har varet i 7 syv aar, gælder for 7

aar olgn. en syvaars Tyr (1871: den anden
syvaarige Oxe).Dom.6.25(1931). enfoldig,

uskyldig, klog som en syvaars ræveunge, se

Ræveunge 1. (nu næppe br.) i forb. m. 30

gammel: *Hand rejste børster som en 7

aars gammel K&t. Cit.l721.(Kall399a.97v).

II ofte i ssgr. som Syvaars-alder(en),
-krig (i best. f. dels om krigen 1756-62 ml.

Frederik II af Preussen og Østerrig, Rusland
og Frankrig mfl,., dels om krigen 1563-70 ml.

Fr. II af Danmark og Erik XIV af Sverige

(den nordiske syvaarskrig). ;/. den litterære

syvaarskrig, om fejden ml. Bagges. og Oehl.

1813-20. PHans.UI.342). 40

Syve, en. se I. Syv.
8yvelsak, se Sibensak.

syvende, num. ['syu'ana] ell. (især
gldgs. ell. prov., jf. Jesp.MFon.*160. AaHans.
S.58) [isyuane] ^f (jf. dog Esp.§169) sla-
vende. PoulPed.DP.(1937).8. Holb.Intr.I.

520). {æda. siundæ, oldn. sjaundi osv.^

ordenstal til II. syv. Gud havde fuldkommet
paa den syvende Dag sin Gjerning, som han
havde gjort, og hvilede paa den syvende so

Dag fra al sin Gjerning, som han havde
gjort. 21fos.2.2, i gaar ved den syvende
Time forlod Feberen ham. Joft.4.52. Stensen
har været nede at melde sig ind i „Det blaa
Baand", vist for syvende G&ng.KMich.LL.
284. De, der gravede Kartofler op, fik i

Reglen en Tønde for at opgrave 7 Tønder,
eller som det kaldtes „hver syvende Tønde".
BornhHaandvEr.4.

||
(jur., foræld.) i udtryk

for, at arveadkomsten kun gælder personer, eo

der er beslægtet med arveladeren i et af de
første syv led. Ere ingen rette Arvinger til

inden syvende Mand. Z)L.5

—

2—11. Stam-
pe.1.357. JurO.(1934).143. \\ som tillæg til

(regenters) navne; dels efterstillet: PoulPed.
DP.(1937).8. (pave) Clemens den Syvendes
\a,\g.Allen.BA.117. Kong Ludvig den Sy-
vende (af Frankrig). OFriis.Litt.47. dels (nu
kun spøg.) foransat: syvende Christians Dage.
NyerupRahb.VI.238. de blomstrende Bom-
uldstræer om syvende Frederiks Castrum
åoloiis. Gjel.GL.86.

\\
(den) syvende dags

adventister, baptister, parti blandt ad-
ventister, henh. baptister, der helligholder sab-

baten. Sal.1. 196.11. 562. være i det syvende
helvede, i den syvende himmel, re-
gion, se Helvede 2.2, Himmel 2.3, Region
2.1. syvende Mose bog, se Moses 1.

den syvende stormagt, se Stormagt 2.

II
brugt m. forstærkende bet. som allittererende

tilføjelse til sidst (muligvis egl. m. hentyd-
ning til lMos.2.2, se sp. 39**^). Jeg siger Dig
for syvende og sidste gang, Daasen har
jeg ikke. Olufs.GD.166. Han kan dog bringes
i daarligt Humør, „naar min Vaskerkone
syvende og sidste Gang kommer for at af-

hente mit Skidentøi''\PMøll.(Brøndum-Niel-
sen.PM.153). For det syvende og sidste hjem-
søgtes Danmark under alt dette af Vendernes
Indf&ld.GSchutte.FL.80. jf.: hvad kan den
Syvende og Sidste? HCAnd.(1919). 11.172.

næstenkun (talespr.) i forb. til syvende og
sidst (nu sj. til syvende sidst. Hrz.D.11.72.
Roivel. Høgholt. (1868).70. EBrand. Brud. 23.

paa det syvende og sidste. Biehl.DQ. 1. 59.155.

11.30. syvende sidst. Heib.Poet.VI.375), til

allersidst; endelig; især brugt til angivelse af
det sidste og vigtigste af en række momenter ell.

kernepunktet i, kvintessensen af noget: naar
alt kommer til alt. Men til Syvende og Sidst!

han er dog vel ikke pukkelrygget eller halt.

Heib.Poet.XI.184. *hun rykked frem
|

Til

syvende og sidst med Hovedsagen. PaJM.
Poes.II.135. jeg troer egentlig til Syvende
og Sidst, at Du bedrager Dig seW.Kierk.II.
11. Alle Gaderne mundede til syvende og
sidst ud mod Yolden.JVJens.FD.27. Sy-
vende-dag^, en. (1. br.) i best. f.: Syvende-
dagen (1871: paa den syvende Dag^ døde
BaTnet.2Sam.l2.18(1931). Syvendedagen der-

efter havde jeg . . Ærinde paa Amtssygehu-
set. Z)t<eZMnd.JV.64. syvendedags -adven-
tister, -baptister, se ovf. l.8ff. -del, en.

brøken V7. Amberg. VSO. seks Syvendedele
af Byen blev Luernes B,o\. AarbTurist.1942.

183. -part, en. (1. br.) d. s. Levin.

Syveii-sag(er), se Sibensak. -spring,
et. se Syvspring.

I. Syver, en. ['syu'ar] flt. -e. {afl. af
II. syv) I) (1. br. i rigsspr.) d. s. s. I. Syv 1.

Feilb. et Tal, hvor der ikke er en Syver.

Pol."/iol943.5.sp.2. 2) d. s. s. I. Syv 2. Am-
berg. et Mellemkort . . (en Syver, Otter eller

'!^ieT).VortHj.IV,1.47. 3) hvad der er kende-

tegnet med tallet 7, fx. sporvogn af linie 7.

jeg tog med syveren
II. t »yver, adj. (fra nt. siiver, sva-

rende til hty. sauber (se TfF.4R.III.110);
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jf. sober) ren; fin; udmærket, det var og

en herlig rød Viin vi havde, saa puur, saa

syver, som mand kand faa den i Bourdeaux.
Holb.Vgs.II.3. Denne Samling er saa meget
meere kostbar, som Karterne ere syver og

Illuminationen . . er accurat.LTtd.i736.747.

ISyvernsak, se Sibensak.

Syv-farve, en. I) (jf. -farvet; sj.) om
solspektret. *Da lyned' gjennem Ætheren

m. flt. syvnter. AbrahNyerRahb.11.71. Syn-
ter. DgF.III.192.VI.241. Moth.S991. EPont.
(KSelskSkr.L75.sdjy.)). {ænyd. glda. synt-

(er), sønter ofl. (ænyd. ogs. syvnt(e)^, æda.
syntær (i syntær rum, syntær daghj; afl. af
II. syv, jf. oldn. sjaund, antal af syv, med til-

knytning til æda. siunættær, syv nætter

(døgn); se Brøndum-Nielsen.GG.III.117 f.;

dial. (nu næppe Ir.) ell. arkais. (sj.)) et

din Styrke,
|
Da blev den hellige Syvfarve lo tidsrum af syv dage (døgn); en uge. VSO

skabt! j
Ideens Moder, du, den frie Q vinde!

I

Syvfarvens og dens Afkoms Herskerinde!

Kofoed-Hansen.KA.II.292. 2) «^ syv kort i

sa. farve paa sa. haand. han havde en syv-

farve i klør
i
O -farvet, adj. (jf. -farve 1)

som har syv farver; især m. henblik paa sol-

spektrets syv farver. *Mellem Jord og Him-
mel bygger j

Iris en syvfarvet Bro. Heib.Poet.

X.362. *de stirrer mod Jorden i Tørst efter

MO. en Syvnt var næppe g!ia.et.Gjel.Enarka-

diskLegende.(1887).42. *To Syvnters Frist.

sa.KM.63. der er knappest en Syvnt til

Vmse.ThitJens.VA.1.87. jf. Feilb.

Sy-voks, et. (haandarb.) voks, hvormed
man indgnider haardt stof for bedre at kunne
sy i det, ell. hvormed sytraaden indgnides.

Wied.Fæd.378.
Syv-prædiken, en. (jf. Syvslæts-

Tingenes Sandhed,
|
den slaar dem med Sol- 20 prædiken u. Slæt 3.3^ vel egl.: prædiken kl. 7

skinsdagens syvfarvede Blindhed. ThøgLars.

BB.41. -kabale, en. ^ kabale, i hvilken

der lægges kort op i syv rækker med fra eet

til syv kort i hver række. HuldaLUtk.DU.216.
Syvling, en. ['syuleq,] flt. -er. (afl. af

II. syv; 1. br.) især i flt., om (hvert af) syv af

samme moder samtidig fødte børn. Konen blev

frugtsommelig og fødte Syvlinger, alle Sønner.

KnudRasm.MS.III.251. Pol.*U1938.1.sp.4.

om morgenen; nu kun (sport.) om afdeling af
spillet munk: HjLegeb.43. -sammen, adv.

i forb. alle syvsammen [syu'sam'(8)n]

(vistnok omdannelse, m. tilknytning til II.

syv 3, af ty. allzusammen; spøg., især jarg.)

alle (sammen). Ja vi er jo paa en Maade
bli't luret allesyvsammen, bitte Lars I Wied.
A.243. *De er gamle Jomfruer alle syvsam-
men. i?ørd.Z/.4(?. GJørg.OF.25. Feilb.IIl.

Syv-mile-, i ssgr. (ogs. Syv-mils-. 30 714. -sind»-tyve, num. (ænyd. siuffsinds-

*SyvmiiIs - Saaler. Hrs. D. III. 82. Syvmils-

støvle. Grundtv.HYIII.171. PalM.VII.249.
Krist.Ordspr.579). i ssgr., der egl. hentyder

til de i eventyr olgn. forekommende magiske

støvler, som kan tage skridt paa syv mil (jf.

Feilb.III.642. SaVXXII.938); i videre am.
bruges ssgr. til betegnelse af hurtig tilbage-

lægning af store afstande, meget hurtig bevæ-

gelse ell. gennemgang, udførelse af noget.

tyffue ofl. former; jf. II. Sinde 1; nu kun
arkais. (ell. spøg.)) 7 X 20; 140; især som
(del af) udtryk for et ubestemt, meget stort

antal. *De vare vel syv og syvsindstyve,
|

der de droge ud fra Raid. DFU.nr.4.1. For
den hest gav de syvsindstyve mark og syv
mark og . , syvsindstyve skræddere og syv
skrædere (skulde) ride på den.Krist.JyA.
Y8. Vi har for tiden ikke blot to (retskriv-

(atigsten) faar Blodet til at jage til Hjertet *o ninger) her i dette land, men vi har syv
og derfra fare med Syvmilefart lige ned
i Tæerne. EKornerup.HedeZoner.(1909).84. *i

ung Beundring
|
fulgte (jeg) dit (o : Johs. V.

Jensens) Syvmilespor
|
ud over Bjerge

og L&nde. TomKrist.DigteiDøgnet.(1940).9.
\\

især i ssgr. Syvmile-skridt (i videnskabelig

Henseende er (St. Petersborg) i en frem-
skridende Udvikling. I kunstnerisk Retning
maa det derimod endnu gjøre Syvmileskridt

og syvsindstyve. EdvLehm.(DagNyh.^*U1923.
12.sp.4). én Egenskab, for hvis Skyld Ver-
den gladelig tilgiver en Kvinde alt, og det
syv Gange syvsindstyve Gange syv og flere

Gange til: hun var køn. Pol.*'/il935.Sønd.2.

sp.l. -slæts-prædiken, en. se Slæt 3.3.

-sover, en. [-iSWuOar] {ænyd. (flt.) siu-

soffuere, ty. (egl. kun som flt.) sieben-

schlåfer; af den usammensatte forb. de syv
for at indhente det Yoxsømi^. Holst.IV.200. 50 sovere (se u. Sover 1), ænyd. de siu sovere,

Endelig slap Pigen . . ud i Korridoren, Rid-
deren efter hende med Syvmileskridt i de
store Støvler. Schand.SB.32) og -8tøvle(r)

(jf. Milestøvle^; 'Med sine Syvmils-Støvler

paa,
I

Med Ret og Skjel paa Bagen,
|
Gaar

Tysken over Kold'mgBia. Grundtv.PS.VI1.39.

Schlemihl . . kommer . . i Besiddelse af Syv-
milestøvlerne, der bringer ham til alle Jor-

dens Lsiiide. Brandes.IV350. Snogene tager

ty. die sieben schlåfer; til flt.-formen er se-

kundært dannet en entalsform (allr. PSyv.I.
403) om hver af de syv sovende ell. (især) i

den videre anv.) I) om person; egl. i flt., om
de syv kristne ynglinge, der (if. en legende)

under forfølgelserne under kejser Decius aar
251 skjulte sig i en hule, som forfølgerne

murede til, og hvori de sov i ca. 200 aar
(ærede som J^llige i den katolske kirke, jf.

Syvmile-Støvler paa, bare de sér Dem langt 60 Syvsoverdag^. Prahl.ST.III.37. Legenden
hoite.CEw.Æ.11.33. den materielle Kultur,
er skredet frem med Syvmilestøvler. G
Bang.EK.II.458.
Syvnt, en. (ogs. Syvnte. VSO. MO.

om de hellige Sy\ao\eTe.Ing.EF.III.140.
Maaskee . . at han, ligesom Syvsoverne, har
ligget i Dvale i Jorden i et Par Sekler.

Gylb.V121. han havde Lyst til at lægge sig
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paa Isen og sove mange Aar, som Syv-

soveren i E\entyiet.HCAnd.SS.IY123. jf.

Feilb. II
(især talespr., nedsæt, ell. spøg.) i

videre anv., om person, der sover længe om
morgenen (undertiden omtydet som: person

der sover til kl. 7 om morgenen, jf. PSyv.I.

403. Mikkels.Sprogl.143). Moth.S990. staae

nu kjønt op, du Syvsover. Blich.(1920).

XVIII.182. *i Dæmringen — for tidlig

næsten |
for ham, Syvsoveren. Drachm.DJ.I.

167. JVJens.HH.II.93. 2) (zool.) gnaver af

familien Myoxidæ (der sover om dagen og i tem-

pererede egne sover lang vintersøvn) ; især om
arten Myoxus glis. vAph.Nath.V11.461. Lie-

berkind.DVX.403ff. -sover-dag, en. (nu
kun som folkelig (især dial.) betegnelse) de

hellige syvsoveres mindedag; i Danmark: *'/«

(forsk, folketro er knyttet til dagen, bl. a.:

den, der den dag sover længe ell. til kl. 7, vil

blive søvnig ell. syvsover hele aaret; regner det

den dag, vil det regne i syv uger derefter). Syv-
soverdagens Regn har nu vedvaret næsten
daglig fra 27de Juni af . DenViborgerSamler.

^*/il823.3.sp.2. Syvsoverdag. Heib.(skuespil-

iitel.1840). Thiele.III.8.26. HCAnd.BH.32.
Feilb. Halleby.184. DF.IX.72. -soveri, et.

(dagl., nedsæt.) det at være syvsover, at sove

længe om morgenen. Jeg var kommen sidst

og maatte døie mange Finter for mit Syv-
soxen. CBernh.V11. 58. Søiberg.HK.ll. -so-
verøke) en. (1. br.) kvindelig syvsover (1).

Riber.II.120. -spring, et. (dial. Syven-,
BerlTid.'*/xl926.Aft.l.sp.2. UfF.). (jf. ty.

siebensprung, nt. sobensprung; især dial.

ell. gldgs.) I ) navn paa en leg, hvor det gælder

om med samlede ben (ell. paa eet ben) uden
tilløb og uden ophold at hoppe over syv felter,

hvoraf det første er 1 fod bredt, det andet 2,

det tredje 3 fod osv. Blich.(1920).XXIV182.

Gymn. 11.24. Legeb.I.a.23. 2) navn paa
folkedans, hvorunder gulvet berøres paa syv

forsk, maader (især: m. højre og venstre fod,

højre og venstre knæ, højre og venstre haand,

panden). JHSmidth.Ords.167. MDL. (vals)

er ligesaa gemytlig som Syvspring, vi dandse

. . til RøstgildeTne.Chievit2.FG.126. Aarbog
f.Musik.1923.92. Esp.291. Feilb. -stjerne,
en. {ænyd. siustiern(e), jf. glda. the skin-

nende siw stiem (Suso.164), oldn. sjaustirni)

i) i flt. ell. (nu kun) ent.: gruppe af syv

stjerner; især om stjernebilledet plejaderne

(der rummer seks-syv store og mange mindre
stjerner); undertiden („i daglig Tale". CollO.)

om karlsvognen. Kan du knytte Syvstjernens
Baand (Chr.VI: binde de lystelige syv-

stiemer^, eller løse Orions Heh?Job.38.31.
De Nætter ruge saa lange og sorte.

|
Syv-

stiemen glimter saa ma,t.Oehl.Digte.(1803).

16. *tidt saa jeg Syvstiernen . .
|
I den mørke

'H.østnat.Hauch.Lyr.192. en Syvstjerne (Karls-

\ogneii).TroelsL.XIII.41. Bagningen foregik

gerne tidligt paa Morgenstunden. Der er et

gammelt Ord, der siger, at man skulde have
Brødet i Bagerovnen, naar Syvstjernen er i

Middagsstedet.jffaHe6j/.7(?. 2) noget stjerne-

formet med syv spidser. 2.1) om figur.
||

(herald.) stjerne med syv spidser, brugt som
vaabenmærke. Hviderne førte en Syvstjerne
i deres Y&ahen. Schack.206. || om magisk
figur i folketroen. Ringorme kunne fordrives,

naar man med Hovedet af en Knappenaal
beskriver Syvstiernen ovenpaa dem. Thiele.

III.107. JKamp.Da.Folkeminder.(1877).314.
10 2.2) (dial., foræld.) den kulørte, omdrejelige

papirstjerne, som medførtes af de som de

hellige tre konger udklædte personer, der hellig-

trekongersdag gik fra hus til hus og ind-

samlede gaver. Feilb.III.578.716. 2.3) (for-

æld.) morgenstjerne (2) med syv spidser. Aars-
beretningerfradetkgl.Bibl.I. (1870). 205. 2.4)

(sj.) S( skovstjerne, Trientalis europæa L.

Meddelelser fra den bot.Forening.1883-86. 4. 2.5)

sted, hvor syv veje støder sammen; i best. f.

20 som stednavn, fx. i Grib skov og Hareskoven:
Reumert.GribSkov.(1897).13. Fleuron.SK.61.

3) O hvad der bestaar af syv sammenhørende
enheder; især om gruppe af syv personer.

Christenhedens Syvstjerne (o: de syv menig-
hedskredse i kristenheden). Grundtv.(bogtitel.

1860). *Du Kreds af gamle Høie,
| Syv-

stjerne klar og stor!
|
Hvor Rom sit Hersker-

øie
I

Udsendte over Jord. Bødt.SamlD.236.
„Kirkesagens Syvstjerne", de syv Lægmænd,

30 der havde sat Kirkesagen i Geing. AFibiger.

JuliusFriis-Hansen.(1920).35. -stjernet,
adj. (højtid., 1. br.) som bestaar af syv stjerner.

*den syvstierned Pol i fulde Flammer bræn-
der. £M;.('i5i4;./.i06. *syvstjærnede Sol (a:

Karlsvognen). Aakj.RS. 53. -tal, et. I) antal

af syv. det samme Syvtal af Kandidater.

ThAMull.UH.79. jf.: *en Regnbue
|
Med

sin lette Syvtals-Dragt. Varøer.//.455. || især

m. h. t. den rolle, dette antal spiller som helligt

40 ell. fuldkomment tal (hos orientalske folk, i

den kristne kirke, i magien osv.). *Syvtallet

helligt U\\.Sort.(DSt.l909.49). Syvtallet . .

er det store Tal, hvori al Slags Kraft og

Viisdom ligger sMult. Rahb.Tilsk.1798.470.

den babyloniske Systematiseren til Forher-

ligelse af Syyt&net.TroelsL.XIII.62. jf.: Der
er de syv Bønner i Herrens Bøn. Der er Kir-

kens syvarmede Lysestage, og der er mang-
foldige andre Syyta,lleT. CReimer.(Wisbechs

50 Almanak. (storeudg.).1934.F6^). det hellige

syvtal: NyerupRahb.VI.39. Junge.187. Det-

te helhge Syvtal hører oprindelig hjemme i

den babyloniske Astronomi og Tidsdeling.

FrPoulsen.DG.14. 2) tegn (ciffer), der angiver

tallet 7. Moth.S991. *I skulde . . see mit

Regnskab;
|
Der staaer et Syvtal, fulgt af

alskens Nuller;
|
Den Summa kunde stoppot

mange ll\illeT.Heib.Poet.IV228. Han sad og

tegnede Syvtaller med Piskesnærten over

60 Hestenes brede Bage. ErlKrist.St.58. \\
(dagl.,

spøg.) i forb. m. kongenavne: den syvende.

Frederik Syvtal CHans.BK. 72. se ogs. Krims-

krams sp. 397*". 3) hvad der i formen minder

om et syvtal (2). jf.: (vildgæs og svaner) flyver
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li'som et Syvtal, fordi de saa flyver bedre.

BechNygaard.G0.102. især i flg. anv.: 3.1)

(fagl.) værktøj til at trække slagger ud fra

fyrstedet, rage op i fyret med olgn. Rambusch.
L.34. SkibsMask.69. 3.2) (jf. u. I. S 4.2;

dagl.) stok, i hvis ende er et skraat indhugget

søm, ell. lang jærnkrog, der er bøjet i den ene

ende (brugt af de personer, klunse-petere,

-pillere, der gennemroder skarnkasser i gaarde,

ell. som tidligere gennemrodede de affalds-

bunker, der paa flyttedage henkastedes paa
gaderne i Kbh.). *Ikke et „Syvtal" man
længere ser

|
rode i Halmdyngens Møddinger

mer (o: efter flytninger).Ravnen.l890. 127.sp.l.

AndNx.DM.Y.79. de saakaldte „Naturfor-

skere", der roder med „Syvtallet" i Gaar-

denes Skarnkasser eller ude paa Affalds-

pladserne i Byens Udkanter. JFJews.J-(S'.52.

manden med syvtallet (CarlCChristen-

sen&AUenriques.Strøget.(1931).297) ell. (1.

br.) ridder(en) af syvtallet (AndNx.
PE. III. 302. sa.LK.9), klunsepeter. 3.3)

(fagl.) redskab til at sætte ml. skinnerne og

understellet af tipvognen, naar denne skal

væltes. FlensbA."/7l940.4.sp.5. -ti, num.

(f siutl. Kyhn.PE.77. — nu sj. sytti. ['sødi]

Grundtv.PS.VI.170.VIII.166. Ploug.NS.96.
JVJens.Paaskebadet.(1937).60). (ænyd. syvti,

æda. •iut(h)iugh (DGL.VIII.457), sv. sjuttio,

no. sytti, oldn. sjau tigir, sjautigi, eng. seven-

ty, ty. siebzig ; i nyda. efter no. og sv.; i sdjy.

^søvventi. EHHagerup.143) fra nt. sobentig;

især hos sprogrensere samt ofte post. og y
(se u. femti^) halvfjerdsindstyve; 70. Moth.
S991{Syiti). *Sexti Alder faaer,

| Syvti hvid
og graae,

|
Otti kand ey forstaae. Ord-fio^

overda.Ordsprog.(1757).3. *Stor og tung var
Livets Møde

|
Gennem mer end syvti Aar.

Grundtv.Saga.82. Syvti Vintre bar hans
Skulder,

|
Hvidt som Sneen er hans Haar,

PalM.I.146. syv og syvti års leven, opleven,

rejsen, tænken, læsen. Jesp.Levned.236. jf.

syvtiaarig ^syttiaarig. Ploug.11.268): den
. . syvtiaarige Digter. VilhAnd.Litt.il1.274.

-tæller, en. (jf. II. syv 2 slutn.; sj. i

rigsspr.) \. gulspurv, Emberiza citrinella.

PoV^'-,1941.ld.sp.3.

Sy-æske, en. (jf. -kasse, -kurv, -skrinj

æske, hvori sysager som naale, traad, fingerbøl

opbevares. VSO.VI.990. FruHeib.B.I.316.

FagOSnedk.
8æb-ag:tig, adj. se sæbeagtig.

I. Sæbe, en (i forb. m. ubest. art.

især om art, sort, dial. og vulg. ogs. om en-

kelt stykke), ['sæ'ba] ell. (især vulg. ell. dial.;

se ogs. u. bet. 2) ['sæ'va, 'se'va] (jf.: „alm.
udtalt Seve". SvGrundtv.). (f skrevet Sebe.
Moth.S65. HesteL.(1703).B5r Kogeb.(1731).
reg.). flt. (om forsk, stykker ell. (især) sorter)

-r. (ænyd. sæbe, sebe, siebe; fra mnt. sepe,

svarende til hty. seife, eng. soap, oeng. sape

(hvorfra sv. såpa, no. sk^e), lat. (laant fra

germansk) sapo; grundbet. vistnok „harpiks";
besl. m. II. sive; jf. III.

i) (kern.) metalsalt af de fede syrer
ell. harpikssyrer; især: kalium- ell. na-
triumsalt af de fede syrer. Tychsen.A.II.
511. Christ.Kemi.169. i alm. spr. om det i

vand opløselige vaske-, rensemiddel (gaa-
ende i handelen som en blød masse, der ud-
vejes, ell. som haarde stykker af forsk, form,
som spaaner m. m.), der fremstilles ved ind-
virkning af kali ell. natron paa forsk, fedt-

10 stoffer (bl. a. talg, affaldsfedt fra slagterier,

palmekerneolie, kokosfedt, bomolie); i videre
anv. (især som sidste led af ssgr.) om andre
rensemidler (se fx. Glas(mager)sæbe^ ell. tid-

ligere om stoffer, planter, der bruges ved frem-
stilling af sæbe (vAph.Nath.VII.3). f.i) i

al alm. Om jeg end . . rensede mine Hænder
med Sæbe (1931: Ludj, da vilde du dog
dyppe mig ned i Føleii.Job.9.30. jeg skulde
til Byen i Gaar at kiøbe Sæhe.Éolb.Jep.

20 II-3. en gammel Karl, der forstod at lave
Sæbe til Skjægget og til Hænderne, Sæbe i

Kugle og Sæbe i Stykker. HCAnd.(1919).II.
232. (vasketøjet) skal skylles mindst 3 Gange
. . ellers vil det tørre Tøj lugte af Sæbe. Ingeb
Møll.KH.211. et Stykke Sæbe. LeckFischer.
HM.27.Et Folks Kultur viser sig af dets For-
brug af Sæbe. Vogel-Jørg.B0.162. billedl: Det
klerikale Parti (er if. Hugo) en Bande af
Skinhellige, der vil vaske de Vantro med

30 Jesnitersæbe. Rubow.HL.61. jf.: *Man op-
fundet har en Sæbe,

|
Der bortvasker hver

en Plet
| . . Diplomater! kjøber Sæben,

|

Tvætter os Historien leen.GSiesby.Nytaars-
gave.(1843).48. 1.2) i særlige forb. m. attrib.

adj.
II

blød, haard sæbe, sæbe af blød,

henh. haard konsistens, ved hvis fremstilling

der er anvendt kali, henh. natron. Kogeb.
(1710).179. Christ.Kemi.169. Jeg har skal-

dede tyve stykker haard sæbe, og jeg havde
40 to baljer blød sæbe. NisPet.(Pol."/»1941.

Sønd.2.sp.4).
II

i forb. m. farve-adj. hvid
sæbe, haard sæbe af hvid farve. VareL.(1807).
II1.153. V4 Pd. hvid Sæbe. PWBalle.R.90.
Manufact.(1872).239. især i betegnelser for

bløde sæber af en vis farve: brun sæbe.
VareL.(1807).III.153. LandbO.IV519. grøn
sæbe: du skal til Byen at kiøbe mig to

Pund grøn Sæbe.Holb.Jep.1.2. VareL.(1807).
III.153. JSMøll.MB.46. sort sæbe: Hal-

so lager.140. Hage.^897. \\ marmoreret sæbe,
se marmorere 2. medicinsk sæbe, et ved

forsæbning af olivenolie fremstillet pulver

(Sapo medicatus), bl. a. brugt som afførings-

middel. Funke.(1801).1.571. VareL.*835.
Tørt sæbe, (fagl.) sæbe, der fremstilles ved
simpel blanding, røring, ad halwarm ell.

oftest kold vej, af en olie (kokosolie) og lud.

NordConvLex.V483. Hage.'897. jf.: kold-
rørt Sæbe. Hag.IX.207. sleben sæbe, se

60 sleben 1.3. 1.3) i andre faste forb. koge
(Kogeb.(1710).178. MO. Wied.Silh.116) ell.

syde (se II. syde 2) sæbe. || have sæbe
paa fingrene, (1. br.) være tilbøjelig til at

tabe alting og slaa det i stykker. Mau.I.221.
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2) (dagl., til dels jarg. ell. vulg.) formen

seven (udtalt [isæ'v(8)n] ell. (oftest) ['se*-

v(8)n) (sj. skrevet sæben. TomKrist.LA.60.
Borregaard.YL.1.284) brugt som eufem. om-
skrivning for Satan olgn. (om det er test. /.

af Sæbe, der lier foreligger, ell. blot en for-

dunklende omskrivning, som i formen falder

sammen med en udtale af Sæbe, ell. nt.

sewen, syv (i eder; jf. I. Syv 4), kan ikke

afgøres). \\ i forb. tak for seven! udtr. for lo

stor overraskelse olgn.: tak skæbne! *Hvor er

Greven? femtusind her, femtusind der!
|

Tak for Seven! han ku' ha' faaet mBi.Som-
merrevuen.1891.11. Rørd.RH.215. NatTid.^^^

1929.M.9.sp.3. II
i forb. som saa for seven,

hvad seven, saa for pokker, hvad pokker.

Saa for Seven, sagde Arnold. FrNygaard.

SF.51. Hvor Seven har I gaaet og gemt jer

i Yinter. BechNygaard.GØ.241. || (1. br.) gen.

sevens brugt som adj.: pokkers. Uv, her er 20

da et sevens Træk gennem den raadne Dør.

Værløse.Jonna.(1938).62.

II. Sæbe, en. [isæ'ba] flt. -r. {efter ty.

seife (idet dette ord er opfattet som identisk

m. ty. seife, sæbe (1)), mht. sife, til mht.

sifen, mnt. sipen, se IL sive; ;/. I. Sæbe;
hjergv.) masse af sand, dynd og (nyttige)

mineraler, der er aflejret, skyllet sammen
af vandstrømme. Dragsted.ÆdleStene.(1933).

195. jf.
Guldsæbe. 30

III. sæbe, V. ['sæ'bo] ell. (især vulg.

ell. dial.) ['sæ'va, 'se'va] (-f skrevet sebe.

Moth.S66). -ede. vbs. -ning (vAph.(1764).

TeknLeks.1.624). (ty. seifen; afl. af I. Sæbe;

jf. forsæbe) behandle, især: indgnide ell.

vaske, med sæbe (sæbevand, -skum olgn.);

oftest om indgnidning af huden med sæbe

ved toilettet ell. med sæbeskum før barbering ell.

om afvaskning med sæbevand. I) (nu 1. br.)

uden flg. adv. Moth.S66. medens Barberen 40

sæber ham, fører han saadan Snak. Holb.Stu.

1.6. Madam Bølling . . sæbede Karme med
sine gamle JiænåeT.Bang.T.118. Han sæ-

bede længe og grundigt og lod saa Barber-

maskinen glide over de kødfulde . . Kinder.

LindskovHans.G.157. jf.: (han) sæber Skum
om Hagen (0: ved barberingen).MLorentzen.

FG.72.
II

(nu kun dial.) om indgnidning

af vasketøj (jf. ndf. 1. 59 ff.). sæbe Tøi til

Vask.FiSO. BornhOS. \\ (fagl.) orn ind- 50

smøring af sledske, fx. ved stabelafløbning. 2) i

forb. m. adv. || sæbe af, afsæbe. Du kan
tage en Kone til Hjælp (0: til rengøringen),

thi der maa godt sæbes &t. FruHeib.Hjem.
245. jeg . . hader al mulig Reengjøren, og
fremfor Alt den huslige Sæben zd.Kierk.

111.209. alt det Skrammel, der skulde sæbes
af og stilles paa Vl&ds.ErlKrist.DH.31.

\\

sæbe ind, indsæbe. 1. i egl. bet. sebe ind . .

Er at smøre sebe på klæder, og så slåe varm 6_o

vand derpå og lade dem ståe i hlød. Moth.
S66. Naar Tøiet er sæbet ind, lægges det i

Træk. y^SO. nu især om indgnidning af

huden før afvaskning ell. barbering: Kom

Grønneg.111.330. (barberen) sæbede en af

sine Kunder ind. Oehl.XXVI.4. om Lørdagen
sæbede de hinanden ind i den flade Balje.

Buchh.Su.1.261. 2. (nu især dial.) give en

haard medfart, især: irettesættelse; ogs. om
brug af mange (tomme, overflødige) ord for

at holde en hen, smigre en olgn.; smøre om
munden. *Giør nogen sig til Knud, da ligger

her en Skiægge (0: navn paa en kanon),
j

Som sæber hannem ind i samme Øyeblik.

Wadsk.Skuepl.268. *Pas paa, jeg skal sæbe
ham ind i mit Sv&rl Hrz.X.68. Den gamle
Ane sæber ham ind med de voldsomste Ord.
OlesenL0kk.VG.il.31. stod han ikke og fik

Konen ud ad Døren ved at sæbe hende ind
med Sn&k. PoUyiil934.Sønd.l7.sp.l. Feilb.

Sæbe-, i ssgr. (især fagl.) især af

L Sæbe 1, fx. (foruden de ndf. medtagne)

Sæbe-bad, -bod, -butik, -dannelse, -duft,

-fabrik, -fabrikant, -fabrikation, -figur, -for-

retning, -fremstilling, -handel, -handler,

-holdig, -hus, -industri, -klat, -klyster,

-kogning, -lavement, -lugt, -opløsning, -par-

fume, -strippe, -stump, -udsalg, -afføring,
en. (med.) graalig, kittet og smuldrende

afføring (hos smaabørn). 'VoreSygd.IV.245.

-agtig, adj. (t sæb-. LTid.1743.657.

JBang.8.369). (jf. sæbet, sæbig^. vAph.

(1759). En sæbeagtig Masse, Sma.g.VSO.
Sæbeagtig Afføring (jf. Sæbeafføring^. Zit-

niskOrdbog.(1921).238. -balje, en. {ænyd.

d. s.) dels (nu næppe br.): vaskebalje (til

sæbevand). Moth.S65. dels: balje, hvori (blød)

sæbe opbevares ell. forsendes (jf. -fjerding^.

MylErich.S.73. -balsam, en. (nu næppe
br.) d. s. s. -spiritus. Amberg. VareL.(1807).

III.155. -bark, en. (især Y) kvillajabark.

IngebMøll.KH.247. VareL.*509. -bjerg,
et. (til II. Sæbe; bjergv.) alluvialdannelse af

løsere, usammenhængende art, hvori der under-

tiden forekommer guld og ædelstene, der ud-

vindes, ved vaskning. SaUX.386. -blære,
en. (jf. -boble; nu næppe br.) blære af sæbe-

skum paa overfladen af sæbevand ell. flyvende

i luften; ogs. billedl. ogsaa Manddommens
Alder har sine Sæbeblærer . . at daares af.

Rahb.Tilsk.1795.420. Hvad er det der er

rundt som en Bold, gjennemsigtig som Glas,

let som en Fjer . . og som fødes og dræbes
ved et Pust? . . En Sæhehlære. Hallager.

MT.^74. VSO. -bløde, en. (bornh.) navn
paa en blandingsdrik af stærke spirituosa

(navnet skal stamme fra skibstømrerne i

Neksø, der ved stabelafløbning, mens der blev

smurt sæbe paa beddingen, indtog en saadan
drik), nu og da vaagnede en (og) tømte sin

Bitter eller Sæhehløde. AndNx.MS.60. sa.

FF.30. BornholmsTidende.^''/i2l925.Julenum-

mer.18. -bøble, en. (jf. -blære, -kugle 2)

en (i luften svævende) boble af sæbevand, især

dannet af børn ved at puste gennem en i sæbe-

vand dyppet kridtpibe olgn. vAph.(1764).

*den blonde Dreng
|
Udblæser Sæbebobler

af en Vibe. Oehl.V102. HCAnd.(1919).II.
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101. *Sæbeboblen spejler Verden
|
og for-

tæller dine (o: lamels) Øjne,
|
mens den

flygter, hvad den ser. Levy.Bv.9. \\ billedl.

ell. i sammenligninger, den blanke Dam lyste

i Purpur og Guld og klart Gyldengrønt som
en Sæbeboble, naar den er ved at briste.

Jørg.Liv.1.78. lyset brydes (i vandet) som
i en sæbeboble. AnkerLars.OlsensDaarskab.

(1941).256. II
især som symbol paa noget

flygtigt, ubestandigt, noget skønt (haab, illu-

sioner olgn.), der hurtigt kan svinde (briste).

Hvor gierne griber Haabet Sæbeboblen.

Oehl.XII.351. i Politik er han for drøm-
mende, lever ind i Phantasier og Forhaab-
ninger, disse Sæbebobler ere hos mig knuste

under det Historiske ved Dannevirke. If

C

And.BC.III.264. *Jeg takker for den rige,

runde Trøst
|

i denne Talens Kunst i Sæbe-
bobler. iiC3/wn^.C.30. ofte i forb. m. briste:

At lade Haabets Sæbeboble briste. Oehl.IV
190. Og alt dette kan du glemme og for-

kaste, for at jage efter en skinnende Drøm,
efter en Sæbeboble, der hristerl CKMolb.
Amb.131. t -bold, en. (ænyd. d. s.; jf.

-kugle 1) kugle af hvid sæbe, tilsat forsk,

vellugtende stoffer. Moth.S65. Valkepiger,

dem som løbe om med Pudder, Hand-
sker, Vifter, Sæbe-Bolde. KomGrønneg.II.161.
VSO. jf.: Spiise Sæbe-Boller? Jeg veed,

mand spiser dem jo ikke, mand bruger
dem kun til at Sæbe sig ind med, naar
mand rager sig, eller toer Hænderne. Zojn
Grønneg.111.330. -brændevin, en. (nu
1. br.) et af grøn sæbe og brændevin frem-
stillet vaske-, indgnidningsmiddel. (mod for-

frysninger) kan man . . bruge . . lige Dele
Kamfer- og Sæbebrændeviin. fi^CLwnd./Saw-

ler.I.(1803).62. Vaskning med Sæbebrænde-
viin. PWBalle.R.SO. -bækken, et. (barb.)

bækken, brugt af barber ved indsæbning.
FrisørKat.15. -bær, et. (jf. -træ^ bær af

forsk, arter Sapindus L., undertiden brugt til

vask af farvede silkevarer. MentzO.Pl.332.
-daase, en. (især foræld.) daase til op-

bevaring af barbersæbe, sæbekugle olgn. Am-
berg. VSO. To kugleformede Sæbedaaser i

knækket Sølvarbejde (fra ca. 1765). Vid
SelskOversigt.1931/32.257. f -drøjer, en.

(til II. drøje; jf. -urt^ ^ sæbeurt, Saponaria
(officinalis) L. Viborg.Pl.(1793).88. Horne-
mann.OP.*1.481. -fernis, en. (mal.) fernis,

fremstillet ved opløsning af grøn sæbe i vand.
Suenson.B.II.95. -fjerdings, en. (jf. -bal-

je; nu 1. br.) fjerding, hvori der opbevares
sæbe. Moth.S65. Drachm.D.119. -srns, et.

(nu næppe br.) affaldsprodukt af potaske m. m.
ved sæbesydning. MO. -hinde, en. tynd
hinde, dannet af sæbeskum. Christians.Fys.

561. -høvl, en. høvl til afglatning ell. fin-

deling af stangsæbc. Qreen.UR.127 . -jord,
en. (nu næppe br.) lerart, som er tilbøjelig til

at indsuge fedt og olie og derfor bruges til

aftagning af fedtpletter, valkning olgn.; valke-

jord. Schytte.IR.il.96. VSO. \\ ogs. d. s. s.

-sten. Raff.(1784).591. -kasse, en. spec.

om kasse, hvori den flydende sæbemasse hældes

op for at staa og størkne (ved fabrikation af

stangsæbe). Oreen.lJR.124. -kedel, en. ke-

del, hvori der koges sæbe. MøllH.V.502. -ko-
ger, en. (jf. -syder; nu 1. br.) person, der

fremstiller sæbe; sæbefabrikant. vAph.(1759).
VSO. D&H. -kogeri, et. (jf. -syderi; nu
1. br.) fabriksvirksomhed, hvor der fremstilles

10 sæbe; sæbefabrik(ation). vAph.(1759). D&H.
-kop, en. (jf. -skaal^ især om kop ell. skcal,

hvori fiaandsæben ligger (paa servante, vaske-

stel olgn.), ell. hvori husholdningssæbe opbeva-

res. Levin.(u. Kopj. det lillebitte Vandfad af

Blik paa et Stativ med Sæbekop forneden.

0Rung.P.21. -kost, en. (nu næppe br.)

barberkost. Bagges.V251. MO. -kugle, en.

I) (nu 1. br.) icugleformet stykke haard sæbe,

bl. a. (tidligere) d. s. s. -bold; tidligere ogs.

20 d. s. s. Pletkugle (Funke.(1801).1.572).
Moth.S66. Fruent.(1799).IV94. VSO. 2) (nu
kun dial.) d. s. s. -boble. Winth.XI.39. UfF.
-kælder, en. (især foræld.) kælderbutik,

hvor der sælges sæbe; især i forb. den rigtige

gamle sæbekælder (hvor de rigtige gamle
sæbekælderfolk bor), om en forretning paa
Graabrødretorv i Kbh., der reklamerede med
denne betegnelse (se nærmere Schack.420.

Davids.KK.16. HistMKbh.2R.II.407); i vi-

so dere anv., om hvad der rummer noget godi

gammelt ell. gammeldags ell. om den gode

gamle (gammeldags) slags. *Du sejler som
en flygtig Stork ] Mod lune Syd . . |

Den
hyggeligste Fred og Ro

i

Os skjenker dog . .

I

Den gamle Sæbekjelder. TFw<^.JSZ).26. Jeg
(o: kældermanden) stopper mig en Pibe

|

Og synger om den gamle Sæbekjælder.
Drachm.D.118. den rigtige gode gamle Radi-
kalisme fra den rigtige gode gamle Sæbe-

40 kælder. HarNiels.TT.il. 38. (man) dannede
Studentersamfundet som en . . Opposition
mod den gamle forbenede og højreaktio-

nære „Sæbekælder", Studenterforeningen.

Aakj.DK.116. \\ hertil Sæbekælder-folk

(jf. ovf.). Goldschm.III.308. de Unge . . foler

sig fremmede (o: i menigheden) og betragtede
som „Missionsobjekter" for de ældre, færdige

„rigtige Sæbekælderfolk". Da.Kirkeliv.l933.
122. -lim, en. den ved forsæbning af fedt-

so stoffer dannede opløsning, der indeholder sæbe,

glycerin og vand. NordConvLex.V.483. Pharm
Dan.(1933).457. -Ind, en. lud, der inde-

holder sæbe; opløsning af sæbe i vand. Moth.
S66. VSO. den smalle Trappe . . lugtede

ubestemmeUgt af Kat og Sæbelud og Støv
og Fernis. LeckFischer.HM.24. -Ins, en. om
(hvert af) de fnug af kalksæbe, der undertiden

ved kogning af vasketøj flyder ovenpaa og
sætter sig paa tøjet. IngebMøll.KII.210. Gyl-

60 dendalsSparebog.(1941).221. -maling, en.

(mal.) maling, bestaaende af farve udrørt i

sæbcfernis. Suenson.B.II.95. -mester, en.

teknisk leder af sæbefremstillingen paa en

sæbefabrik. MO. BerlTid.**U1934.M.14.sp.l.

XXIII. Rentrykt «/• 1M5
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•Mød, en. (jf. -æble^ det haarde frø af

sæbetræet. VareL.*836. -papir, et. (næsten

foræld.) (lyserødt) papir, præpareret med sæie

i pulverform, samlet i en lille bog og anv. til

(haand)vask paa rejser olgn. (jf. Pudder-
papir_^. jf.: „Hvem er den unge Dame?" . .

„Aa, det er Lucia Svendsen . . hun har et

lille Sæbepapirsansigt, og er i det Hele

taget en Gsia.3." ARembrandt.Noveller.(1857)

.

103. -pensel) en. (nu næppe br.) barber- lo

kost. Paparbeideren.(1835).83. -pille, en.

(med.) pille, der bl. a. indeholder sæbe; ogs'

om lille stykke sæbe, brugt som stikpille (jf.

-prop;. Apot.(1791).116. Alt omBørn.(1942).
186.sp.l. -pisker, en. pisker (af staal-

traad) til lignende anvendelse som et sæberis.

LindskovHans.NH.154. -plante, en. (bot.)

plante, som indeholder et stof, saponin, der

faar vand til at skumme stærkt. MentzO.Pl.
331. -plaster, et. (med.) plaster, der for- 20

uden blyplaster indeholder voks, medicinsk

sæbe, kamfer- og olivenolie. Amberg. det

Sæbeplaster han gav mig (mod en byld).

HCAnd.BC.III.3. Panum.577. -prop, en.

(jf. -pille; med.) stikpille af medicinsk sæbe,

brugt som afføringsmiddel. S&B. AltomBørn.
(1942).194.sp.2. -pulver, et. sæbe i pulver-

form, som regel en blanding af sæbe og soda.

Oreen.UR.129. VareL.^835. -ris, et. (jf.

-pisker^ ris, lavet af bøjelige kviste ell. staal- 30

traad, brugt til piskning af sæbevand. MO.
ErlKrist.DH.42. || brugt til afstraffelse, som
fastelavnsris olgn. Rich.11.3. jeg (blev)

pidsket med Sæhens.VKorfi.tsen.EV72. bil-

ledl.: Heiberg (sparer) ikke paa Sæberiset,

naar han tager . . Champagny under
Beh.&ndling.Rubow.SmaakritiskeBreve.(1936).

110. -rod, en. (især t) de underjordiske

dele af forsk, planter, der (som sæbeurt) inde-

holder saponin. 'VareL.*836. || tidligere ogs. ao

2( om planten sæbeurt. Amberg. -skaal, en.

(jf. -kop^ skaal til haandsæbe paa servante

olgn. Drachm.T.7. LeckFischer.Tedpra.(1928).

144. -skum, et. skum af (gnedet, pisket)

sæbe. Biehl.DQ.111.291. *Sæbeskum i Øjet!

I

Det maa jeg puste ^a.di\ Friis-Møll.Overs.af

R.Cramer: Dukkemor.(1916).[4] . jf. sæbe en

ind u. III. sæbe 2: Banken strøg Sæbe-
skummet af sig med et Smil og afskrev paa
Aarsregnskabet Tabet aabent for alle. ORung. so

VS.57. -sknre, v. skure i sæbevand. KvBl.

'/*1911.2.sp.4. det lille Loftskammer . .

lugtede af sæbeskuret Renlighed. iVJeppe-

sen.P.67. -slim, en. (1. br.) hvid sæbe,

opløst ved kogning i vand. Haandgern.459.
-spaan, en. I) især i flt., om spaaner,

fremstillet ved findeling af haard sæbe. Hjem-
met.l913.Nr.26.omslag.3. KnudPouls.BE.62.

2) t stikke, spaan (4.1 ), hvormed blød sæbe

tages op af baljen, fjerdingen (jf. -stikke^. 60

Moth.S66. -spiritus, en. (jf. -balsam;

T, apot.) spirituøs opløsning af sæbe, kamfer
og æteriske olier. Fruent.(1799).IV17. Nytte-

planter.325. -sten, en. (jf. -jord; især

mineral.) om forsk, bløde, fede stenarter, især

fedtsten og saponit; ogs. (i folkemedicin) om
natriumhydroksyd (FolkLægem.1.64). LTid.
1727.260. VareL.*836. -stikke, en. (nu
næppe br.) d. s. s. -spaan 2. VSO.(u. Sæbe-
spaan^. -stærk, adj. om (sæbe)vand: som
indeholder meget sæbe. IngebMøll.KH.247. -sy-
der, en. (ænyd. sebesjuder, sæbesydere,

(fit.) sebsødere; især foræld, ell. dial.) d.s. s.

-koger; ogs. brugt som nedsæt, personbeteg-

nelse (jf. Moth.S66. Biehl.DQ.111.253),
spec. om sendrægtig person (jf. Feilb. DF.
IV.63). Hallager.140. han skal . . af Livs-

stilling være Sæhesyåer. Pont.GA.27 . Kultur-

minder.1940-41.119.
II

hertil (til dels fagl.)

ssgr. som Sæbesyder-aske (alkali, udvundet

af træaske og (tidligere) brugt ved sæbefabri-

kation. Funke.(1801). 1.569), -flus (den mar-
morering, der fremkommer, naar en kogende

kernesæbe hældes i forme. Lindley.Havedyrk-

ning.(overs.l867).363), -kalk (kalkholdigt

affald fra sæbefabrikation. Lov*/il863.a.§l),

-kedel, -kniv, -lud (natronlud. Lægen.XlI.
315. Christ.Kemi.169), -olie (en slags bom-
olie, brugt ved sæbefremstilling. VareL.*II.

196), -svend, -værksted, -syderi, et.

{ænyd. sæbe-, sebesyderie; især foræld.)

d. s. s. -kogeri. Holb.DH.111.600. Drachm.
VT.140. SaVXXll.944.
sæbet, adj. ['sæ'boi] (a/?, af I. Sæbe;

jf. sæbig; 1. br.) som ligner, minder om
sæbe; sæbeagtig, den bløde, glatte, sæbede
Jordhund.Zeilau.Fox-Expeditionen.(1861).96.
Der lugter syrligt i Bullen og sæbet som af

Tæger. Fleuron.DTN.9.
I^æbe-talg^, en. talg til sæbefabrikation.

VareL.(1807).IIL178. -tin, et. (til II.

Sæbe; bjergv.) tin(malm), der forekommer i

sæber (II). SaUXXllI.490. -træ, et. ^
Quillaja saponaria (hvoraf faas kvillajabark)

ell. Sapindus saponaria L. (m. olieholdige

frø, hvoraf der fremstilles sæbe). vAph.Nath.
VII.4. Nytteplanter.324. -tønde, en. tønde,

hvori der opbevares sæbe. SyStrikkeB.377.
\\

(sj.) brugt som skældsord, den gamle Sæbe-
tønde (0: om en arrig kvinde) . Bergstedt.A.20.

-urt, en. {ænyd. sebeurt) 2^ Saponaria;

især om S. officinalis L. (der indeholder et

med vand skummende stof saponin) (jf. Potte^

nellike 2, SæberodJ. JTusch.217.
||

(dial.)

blaa sværdlilje. Iris spuria L. smst.115.

-vand, et. vand, hvori der er opløst sæbe.

Moth.S66. *Bedst i Sæbevand man tvætter.

Heib.Poet.IX.417. Panum.577. i sammen-
ligninger: en rivende Bjergstrøm, der var
hvidgraa, som pidsket Sæhey&nd.HCAnd.
(1919).IV246. Det blæser en Storm af Vest,

Limfjorden raser grøn som Sæbevand under
de bratte Lyngbanker om Forstow Bakke.
AchtonFriis.D0.III.292. -va(d)sk, en.

vask, hvortil der anvendes sæbe; vask i sæbe-

vand (tidligere spec. mods. Ludvask^. vAph.

(1759). Al Smaavask af fiint Tøi er Sæbe-
vask uden Lud. VSO. VortHj.II,3.169.
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•va^d^ske, v. vaske under anvendelse af

sæbe. hun (nøjedes) med at sæbevaske (bør-

nene) i Ansigtet. Pont.FL.(1892).94. Vin-

dueskarmen sæbevaskes 1 å2 Gange om Ugen.
Const.Kogeb.307 . -vandf et. vand, hvori der er

opløst sæbe. PEdvFrns.S.250. IngebMøll.KH.
234. t -værk, et. sæbefabrik. EPotit.Atlas.

VII.209. -æble, et. (nu næppe br.) d. s. s.

-nød. vAph.Nath.VII.5. Amberg. -øje, et.

i Jorden.Mar0.4. 26. man finder i hver af

disse Kapseler (o: af valbirk) en oval Sæd.
vAph.Nath.VIII.328. *Har du seet den Sæd,
som Cedren kaster ned? Ew.(19 14). 1.232.
*Sæden var saaet og . . Høst var i Vente.
Oehl.NG. (1819). 252. Med Saasækken over
Skulderen skred (han) hen over Ageren. For
hvert Skridt greb hans Haand ned i Sæden,
og han slyngede Armen ud, saa Kornet røg

(vulg.) øje, hvis omgivelser er røde, blodunder- lo fra hans ti&aind. Søiberg.L.61. Hun kunde . .

I

løbne, især p. gr. af slag (maaske p. gr. af

lighed med øjets udseende, naar man (ved

uagtsomhed under vask) har faaet sæbe i

det); blaat øje. (især i formen Seveøje^.
VKorfitsen.KF.16. Den (o: kanonen) ka' da
altid stikke dem et Seveøje.iJo&LTfans.

EP. 47. *en Næsestyver og et Sæbeøje. S'ø-

mandssange.(1941). 102.

t sæbig, adj. (efter ty. seifig; afl. af

ta en Tønde Sæd paa Nakken og bære paa
Loitet.Gravl.EP.179. Sal.*XXII.947. Esp.
187. SjællBond.102. Feilb. ordspr.: som sæ-
den er, saa høsten, se Høst 2 slutn.

3) (d) ell. landbr. ell. dial.) koll., om af-
grøde af sæd (2), voksende paa marken ell.

afhøstet (hjemkørt); spec.: korn (2.2) (byg,

havre, hvede, rug). Under Sæden forstaais

alt det slags Korn tillige med Engen, som
I. Sæbe; //. sæbet) som indeholder, bestaar 20 det AaThøstis.DL.2—13—4. Mon der er end-

af ell. ligner, minder om sæbe. (skorstenssod)

indeholder salt-artede, oljede, sæbige Dele.

vAph.Chym.III.346. smst.329.451.

I. iSæd, en ell. (nu ikke i rigsspr.) et

(OGuldb.Br.l84. jf. Feilb. samt Brøndum-
Nielsen.GG.III.109). [sæ^b] Høysg.AG.37. fit.

(om forsk, arter; ikke i alm. spr.) d. s.

(Suhm.II.83) ell. -e (Matth.l3.32(Chr.VI).
hans Sæde (1907: Sædene^. Gul.3.16. jf.

nu sæd (1871: Korn; 1931: Er Sæden; i

la.den? Hagg.2.19(Chr.VI). Boghvede . . har
ikke vildet vel modnes . . derfor avles den
Slags Sæd ikke her. JPPrahl.AC.43. han gik

igiennem Sæden (Chr.VI: kornet; 1907: en

Sædem&xk). Luc.6.1. (de saa) frem over den
grønne Sæd. Bang. T.9 8. Høstfolk . . kan faa

Akkord paa at binde Sæd.SorøAmtstid.*^»

1944.12.SP.4. jf. bet. 4: et Stykke Sæd.
Pflug.DP.397), m. best. f. sædene (Dan. 1.12 30 Halleby.34. talem.: fanden høster ikke sin

(Chr.VI). Matth.12.1 (Chr.VI). Holb.NF.
11.33. Gal.3.16(1907)). (æda.sæth(Brøndum-
Nielsen.GG.I.117.III.109), sv. sad, ty. saat,

got. sej)s (i manasej)s, menneskehed) ; besl. m.
lat. satus, saaning, sæd, og sideform til I.

Saad; til IV saa)
I) (nu bibl. ell. dial.) saaning (af korn);

ogs.: tiden, da kornet (bør) saas: sæde tid;

saad (I.l). Saalænge Jorden staaer, skal

Sæd og Høst , . og Dag og Nat ikke aflade. 40 (JySaml.5R.IV*.84)

sæd saa grøn, se u. høste 2.i. ilden skal kvæles

i asken og ukrudt i sæden osv., se kvæle 3.4.

4) (jf. bet. 3 og Al-, Lønnesæd; nu ikke i

rigsspr.) agerjord (til udsæd), hørende til

en gaard, en by; sædeland; saad (1.3).

Her er stor sæd til denne hy. Moth.SlS.
Feilb. jf. V80. samt: skifte imellem sig en

10 å 12 Tønder Havresæde, som udi dette

Efteraar skulde gødes med LeT.Cit.1783.

lMos.8.22. det skede midt i vor sæd. Moth.
S13. To Dages for tidlig Sæd med Bygget,
medens det endnu er koldt, kan gjøre en
merkelig Forskjel paa dets Yext.Fleischer.
AK.95. vi ønskede, at Høsten strax skulde
følge paa Sæden. Mynst.Betr.1.117 . *Alt groer
vildt uden Sæd og uden Behandling af Ploug-
jern. PMø«.(^i«55;./.235. VSO. Feilb.

2) (jf. I. Saad 2; © ell. landbr., dial.)

5) bet. 2-3 m. videre (uegl., overf.) anv.

5.1) GJ til bet. 2, om hvad der i udseende
olgn. ell. (jf. bet. 5.2^ funktion ligner

sæd; jf. Koral-, Perlesæd. Fyrisvoldens
sæd, sæden paa Fyrisvold olgn., (efter

oldn. så5 Fyrisvalla; arkais.) kenning for

guld, med hentydning til, at Rolf Krake
under sin flugt strøede guld (kastede sin

guldring) paa Fyrisvold for at sinke for-

frugt, frø, korn (1) af visse (dyrkede) 50 følgerne. Barfod.F.^(1853).56. Vogel-Jørg.BO.

planter (nu kun m. koll. anv.), især af
kornsorterne byg , havre, hvede, rug, egl.:

anv. til saaning (saa sæd, sædekorn), ogs.

om korn til fodring, bagning , salg olgn.;

ofte i forb. som saa (sin) sæd (se IV saa

2.\), især CP: strø sæd(en) ud olgn. (Moth.
S881. Grundtv.SS.IV.222. FrHamm.(Salm
Hus.124.3)) ell. lægge sæden (i jorden)
(JNPanum.Bornholm.(1830).Till.3. Winth.

186. Lokes sæd, (jf. LokesædJ se u. Loke.

II
især (jf. Dragesæd; overf., om hvad der

fremkalder, bliver aarsag til noget, navnlig

noget ondt, ulykkeligt, dadelværdigt; aarsag;
ophav; spire. (mods. Høst 4.3J. saae icke

U-eenigheds Sæd iblant Søstre. Holb.Mel.1.6.

vi fødes med en Sæd til alle Sygdomme.
JSneed.VIII.124. Hvilken Sæd, til sande og

glimrende Byder. Ew. (1914). IV 248. Saa-

Dig<e.^l532;.i55;, sæden spirer ^se II. spire 60 danne Ord af mig greb man og lod flyve

2.1; olgn. giv os Sæd (1931: Saasæd^, at vi

maae leve og ikke døe, og Jorden ikke bUve
øde. lMos.47.19. med Guds Rige haver det sig

saaledes, som naar et Menneske kaster Sæd

om som en ond Sæd, der strax blev til fulde

Blomster, Forfængelighedens . . onde Urter.

HCAnd.ML.93. Ogsaa i (hendes) Hjerte

kastede Fru B. Uroens Sæd. EChristians.
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Hj.394. den underjordiske Verden, hvor den
bolschevikiske Agitation udsaar sin onde
Saad. Holstein.Ts. 123. \\ spec. (relig.; især

med hentydning til lignelsen om sædemanden^

Matth.l3.24ff.) om guds ord, troens lære.

O Herre Gud din Lære
i

Din Sæd, Dit reene

Ord,
I

Som udsaaes til din Ære
|

I Folke-

Hierters Jord. Kingo.SS.IY264. Grundtv.SS.

IY222. FrHamm.(SalmHus.402.3). 5.2) (jf

faderen) havde holdt sig til blev Sæd for

alle Mennesker af hans Blod. jyjcns.jBr.2JS.

ingen (vilde) have turdet trodse Sæden og
bedt til Gilder med D&ns.AaseHans.S.12.

t m. h. t. dyr: Elephantslægten, ligesaa

mærkelig ved sin Bygning som ved sine

Sæder. Ciwier.Dyrhist.1.154. (i flt.) m. over-

gang til let. 2: henved fyrretive Aar fordrog

(gud) deres Sæder (1907: Færdj i Ørken.

bet. 6.1 ; fysiol.) det af de hanlige hønskirtler lo ApG.13.18. Gjel.HS.30. || talem., ordspr. (se

afsondrede befrugtende stof; sædvædske;
Sperma. 3Mos.l5.16. NTreschoiv.Anthropo-

logie.(1803).16. Boas.Zool.*49. VoreSygd.I.

121. Ulledl.: lJoh.3.9. 5.3) (især bibl.) til

bet. 3: afkom; børn; ogs.: slægt; familie;
stamme, jeg vil sætte Fjendskab imellem
dig (o: slangen) og imellem Kvinden (o:

Eva) og imellem din Sæd og imellem hendes
Sæd.lMos.3.15. udi din (o: Abrahams) Sæd

videre 3Iau.II.274f.). (man skal) sæd følge

eller land fly, se u. III. følge 6.1. op og ned,

verdens sæd; ned og op, verdens løb, se II.

Løb 5.4. nye tider, nye sæder, se II. ny 2.i.

det er gammel mands sæd at rose fortiden

og dadle nutiden, se II. rose 1.2.
||

(dial.)

passende, tilbørlig tilstand, beskaffenhed; skik
(2.i); art (4). „Det har ingen Sæd med
hans Arbeide" o: Arbeidet gaaer ham ikke

skulle alle Folk paa Jorden velsignes, smst. 20 godt fra Haanden. MDL. OldemorsErindrin-

22.18. Deres Velbyrdigheds store . . Pieté

imod . . Deres Sal. Fader . . anseer (jeg som)
en Velsignelse over hans Sæd og Afkom.
Gram.Breve.229. Brors.280. jf.: *En anden
Heltesæd paa hine Sletter hoeT.Bull.(Sk

Vid.IX.160). opvække en(s) sæd olgn.,

(bibl.) skaffe (en) afkom, efterkommere. Gak
ind til din Broders Hustru, og tag hende til

Ægte i din Broders Sted, og opvæk din

ger. (1908).91. ogs. (m. overgang til bet. 2)
om karakterbeskaffenhed, paalidelighed olgn.:

MDL. Feilb.

2) (jf. Hofsæder ofl.; især C9, til dels (i

faste forb.) spøg.) en persons efter skik, vane,

karakter, opdragelse bestemte handlemaade,
opførsel, optræden, dels i det selskabe-
lige liv (efter regler for god opførsel), dels

(og især) i forhold til moralen(s krav);
Broder Sæd (1931: indgaa Svogerægteskab 30 ofte med nærmere bestemmelse ved adj., som
med hende for at skaffe din Broder Afkom^!
lMos.38.8. hans Broder (skal) tage hans
Hustru til Ægte, og opreise sin Broders Sæd
(1907: Aikom).Matth.22.24. jf. Pflug.DP.
397.

II. Sæd, en. [sæ^b] (-f Sed (cvi ned).

NvHaven.Orth.150. Lieb.Dq.lI.138). flt. -er

[•sæ*&8r] {ænyd. sid, sed, sæd (fit. ogs. sejer),

glda. sith, seth, æda. sith (jf. Brøndum

(m. h. t. konveniens) artige (Ing.VS.1.105),
fine (Gylb.1.87), fremmede (PAHeib.Sk.

11.3), gode (AaDons.MY.98), høviske (se

u. II. høvisk^, plumpe (Rahb.MSt.21),
slebne (Birkedal. 0.1.78) sæder ell. (m.
moralsk bet.) løse (HMatthiess.DK.14),
onde (Holb.Metam.l. Rein.434), slette
(vAph.(1759). Gylb.1.284) sæder ell. gode
(Holb.Ep.1.208. YilhAnd.Litt.il. 584), mil-

Nielsen.GG.1.268.1II.135), sv. no. sed, oldn. 40 de (CJMøller.KongSvend.(1808). 4. FruEeib
si8r, ty. sitte (jf. sitsom, sætsom^, holl. zede,

oeng. sidu, got. sidus; i bet. 2 ligesom ty.

sitte(n) paavirket af lat. mores (jf. Moral,

Mores^; sml. II. sædelig)

I) (jf. Bonde-, Klædesæd og Gante-, Hof-
sæder; uden for forb. sæd og skik (jf. LollO.)

især CP, højtid.) en hos en enkelt person ell.

(især) inden for en vis kreds raadende (gængs,

vanemæssig) maade at handle, optræde paa;

EtLiv.*IV.81), rene (Riber.1.48), stren-
ge (Bødt.D.(1856).111) sæder olgn. Et
løgnagtigt Menneskes Sæder ere ham til

Vanære. /5iV.2(?.26. *Her eene strax af Lan-
det man

|
Skal ud for Dansk at glemme,

|
At

sætte Arv og Middel til,
|
Og lære galne" Sæ-

der. Holb.Jean.Y.6. Det er meget upassende

at lee Øvrigheden lige op i Øinene. I maa
vænne jer til bedre Sæder. Heib.Poet.11.28.

skik (3); sædvane; især anv. i ubest. f. ent.; 50 *Sædernes Simpelhed svandt med alle de

om forb. sæd og skik se u. Skik 3.2. *Det
er saa Sæd i Dannemark,

|
har været af

gamle Dage:
|
ihvilken Svend som ikke vil

tjene,
|
han maa vel Orlov \i&ve.DFU.nr.29.

18. *det er de Christnes Sæd
|
At ynke, at

omvende . .
|
Vor Sæd er den: dybt at for-

agte Eder. Oehl.ND.352. *Det er imod hans
Sæd, han ei aliene

|
Saalænge pleier løs at

vanke om. Grundtv.Optr. 1. 57. Det var

kraftige Dyder,
|
Der sig knytted engang

stolt til det romerske ^å\n. Holst.11.152.

Renhed i Sæderne og . . Trofasthed mod
Ægteskabet. Howalt.DB.25. || spec. om god

moralsk opførsel, anstil dig hverken for Com-
plementeursk med mange Ord, ikke heller

for Bundagtig med ingen Sæder. Hørn.Moral.
11.47. Vi have ingen Sæder, men desto flere

Love. Gynæol.IX.xiz. (de havde) Ry for

altid Sæd i gamle Danmark, naar Danne- 60 Dannelse og Sæder. VYed.BB.105. (han)

mænd samledes til festligt Lag, da i første

Bæger at drikke Dannerkongens Skaal.

Schack.163. *gammel Sæd blev glemt for

fremmed Skik. Ploug.VYII.30. Hvad (stam-

sagde, at jeg skulde holde inde med mine
Grovheder, ellers vilde han lære mig
Sæder (jf. Mores). Ew.(1914).IY15S. \\

talem., ordspr. (se videre Mau.1250.2232.
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5686.7536 ofl.). beflitte sig paa dyd og gode
sæder. MOM86. Tops. IS.101. Blækspr.

1896.14. LollO. jf. Mau.10664. andre ti-

der, andre sæder. Mau.1.22. Cit.1875.

(AarbVends.1938.176). jf. Mau.200.11964.
o (ell. hvilke^ tider, o (ell. hvilke^
sæder, {efter lat. o tempora, o mores; se

Vogel-Jørg.BO.444) som udtryk for beklagelse

af ell. forargelse over tidens daarlige sæder

(moral). Skuesp.Y71. Barfod.(Stuh.*XXXVl) . i'o

let i klæder, let i sæder, se I. Klæde 3.i.

slet omgang ell. selskab fordærver
gode sæder, se u. Omgang 5.3, Selskab 2,

jf. u. Snak 2.i.

Hæd-, i ssgr. ['sæ(-)6-] (jf. Sæde-, Sædes-,

Sæds-^ især (navnlig O, landbr., dial.) af

I. Sæd 1, 2(-3) (ogs. som sideform til Sæde-,
se u. Sæde-havre, -korn, -land, -løb, -maa-
ned, -mark, -tidj, saaledes foruden de ndf.

anførte i forsk, mere tilfældige ell. let for- 20
staaelige (især O ell. fagl.) ssgr. som Sæd-
afgrøde, -fodring, -handel, -læs, -pris, -sold,

-spire, -stykke, -trave, -tyveri, -vogn
||

(især med., anat.) til I. Sæd 5.2, foruden de

ndf. medtagne spec. i en del (anat.) ssgr.,

der betegner aarer, nerver olgn., som er knyttede

til forplantningsorganerne (jf. SædkarJ, fx.

Sæd-aare, -blodaare, -fletning, -nerve, -nerve-
fletning, -pulsaare ofl., se Viborg&Neerg.
HB.44.46. Anat.(1840).1.593.603.11.145.176. 30
HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).284. Landb
0.1V.577. -afgane, en. [I.5.2] (jf. -flaad,

-udtømmelse; især med.) det, at sæden af-

gaar ved kønsakten (ejakulation) ell. uden
for denne (fx. om pollution; jf. -udgydelse^.

Ugeskr.f.Retsv.l943.A.1012.1944.A.197. -at-
veksling:, en. [1.2-3] (landbr., nu næppe
br.) d. s. s. -skifte. Olufs.Landoecon.494.
-art, en. (nu næppe br. Sæde-. Borreby.
PA.ll. OpfB.UV.337. t Sæds-. Borreby. 40

PA.ll). en (vis) art af sæd (1.2-3); kornart;

kornsort. vAph.Nath.VII.9. Winth.IX.ll(se
u. Drift l.e;. Landb0.1V.519. Gud giver . .

hver Sædart (1819: Sæd^ sit eget Legeme.
lCor.l5.38(1907). -bille, en. (jf. Frø-,

Kornbille; zool., nu næppe br.) bille, som
lever i planters frø (sæd). Funke.(1801).I.
489. -blad, et. ('Sæde-. VSO.). (bot., nu
næppe br.) frøblad; kimblad. vAph.Nath.VI.
302. -blære, en. [I.5.2] ^Sæde-. VSO.). 50

(anat., zool.) lille, blæreformet organ, der

indeholder sæd(celler) ell. spec. (hos patte-

dyr) et stof (slimet vædske), der blander sig

med sæden; Vesicula seminalis (Glandula
vesicularis). Moth.S13. Anat.(1840).II.475.
Boas.Zool.*332. Lieberkind.DVX.73. -brok,
en. [I.5.2] (jf. Aare-, Blodaare-, Kød- (1),

Pungbrok; vet., nu næppe br.) sygdom (hos
hesten), der bestaar i en udvidelse af sæd-
kanalerne. Amberg. Sæde-: Viborg.(Phys éo

Bibl.XII.17). sa.HY.93. -bøsse, en.
f
1.5.2]

(jf. -patron ; zool.) d. s. s. -gemme 2. LiXtken.

Dyr.^299. -celle, en. [1.5.2] (jf. -fim,

-legeme; anat.) hanlig kønscelle. HKrabbe.

HestensAnatomi. (1885),252. LandbO. 1. 226.

-dodder, en. (jf. I. Hum slutn.. Hunde-
hør, HørdodderJ ^ den i voksende sæd alm.

dodder Camelina sativa (var. foetida). Sal.

111.1120. Hatt.L.29. f -dyr, et. [1.5.2]

^Sæde-. Eilsch.Term.43). (jf. -kryb, -ormj
d. s. s. -fim. Gynæol.II.23. BiblLæg.XXXIV
56. VSO. MO. -dække, et. (nu næppe
br.) organ, som dækker en plantes frø (frø-

dække); om lameller hos bladsvamp (2):

Sæde-: OFMull.Svampe.46. -dækker,
en. (jf. Lapharve; landbr.) særlig harve til

nedharvning af (bredsaaet) sæd. JPhllage.
Kbh.sAmt.(1839).153. LandmB.I.461. And
Nx.PE.1.303.

I. ISæde, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(Clitau.PT.43. Biehl.(SkVid.V.107). jf. Feilb.

samt Bosædej. [isæ-5a] Høysg.AG.41.119. flt.

-r. iglda. sædhe (Suso.ll. Mand.6.113 ofl.),

sæde (SjT.74), æda. sæte, sæti (i ssg. sætes-,

sætis-ambut, indepige), sv. såte, no. sæte
(sete), oldn. sæti, mnt, (ge)sete (nht. gesåss,

bagdel), jf. lat. sedes, sæde, og oldn. seta (f.),

sidden, sæde (sml. Aftensæde^; til IL sidde)

I) om understøttelsesflade. I.l) (særlig ind-

rettet) understøttelsesflade, (polstret) bræt,

ramme med fletværk osv. (hvilende paa ben,

ophængt olgn.), tjenlig som siddeplads
for en enkelt ell. (fx. i vogn) flere per-
soner; ogs. om understøttelsesflade med til-

hørende dele (arme, rygstød, ben); stol olgn.

*her er hugget Sæder ud i Klippen. Oe/iLA^D.

404. Thiele.1.58. || siddeplads (især til flere)

i vogn, kupé, automobil, karrusel olgn. Deli-

gencen . . seer ud som en gammeldags
Carosse med 8 å 10 Sæder. Klevenf.RJ.71.

Sæderne hænge i Fiedre. FSO. (han) satte

sig i det tredie Sæde (paa kapervognen).

VKorfitsen.EV.7. Sæde til aaben Fordauto-

mobil, udstoppet, betrukket med sort Voks-

dug. Poii<iJ3.A'osierfti."/.i923.3.sp.I. jf. -sæ-

det: 1- og 2sædes i&gQXQ.Pol.\U1944.1.

sp.6.
II

i en baad: tofte. RasmWinth.S.96.
Scheller.MarO. jf. Glide-, Rullesæde: glidende

Sæder. srns<.
||
paa en cykel: sadel ell. (i alm.

spr. navnlig) særlig (ekstra)siddeplads (fx.

til et barn), anbragt over bagskærmen, foran

styret olgn. jf.: Barnesadler og -sæder, an-

bragt paa Stellet (af en cykel) mellem Styr

og Sæde. Rejseliste.^*/»1944.78.sp.2. ||
(rid.,

^) om den del af sadel, hvorpaa rytteren

sidder. vAph.(1764). PWBalle.R.116. \\ m.
h. t. alm. stuemøbel spec. om den vandrette,
paa underbygningen (benene) hvilende
flade (af stol, sofa osv.). vAph.(1764).
Sæder med flettede Spanskrør og vævede
Hestehaars-Overtræk. Hallager.131. Huus-
holdn.(1799).III.72(se løs sp.596"). i Sædet
(o: en lænestols) laae en forglemt Handske.
CBernh.NF.VI.249. Halmstolens lave Sæde.
Pont.UE.78. Hun støttede sig til Sofaen og
gled langsomt ned paa Sædet. Bang. F.215.
slaa røven i sædet! se Røv 1.2. jf. Høj-,

Kongesæde (1): Thronen havde sex Trin . .
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og der vare Arme paa begge Sider til Sædets
Sted (1931: af Sæået).lKg.l0.19. \\

paa
retirade olgn. Cit.l849.(HistMKbh.VIII.229).

en (latrin) med 46 SssdeT.AarbTurist.1942.

64. 1.2) (jæg.) om vildts leje (IY2.2), spec.

m. h. t. hjortevildt og hare (jf. Haresæde^,
Moth.S167. VigMøll.EJ.185. Weismann.Jagt.
181. især (jf. bet. 4) i forb. i sædet, i udtryk som
finde (Fleuron.IN.113), kige (se I. kige 2),

skyde en hare olgn. i sædet, om vildt: lo

trykke sig i sædet (se u. trykke^ ofl.

(ræven tager) Harekillinger med deres re-

spective Forældre, naar han kan stjæle sig

paa dem i Sædet — thi løbe dem ind, kan
han ikke.Blich.(1920).XVI.70. Bergs.GF.II.

336. at skyde en Hare i Sædet falder vel

aldrig en ordenlig Jæger ind.VigMøll.HJ.

146. 1.3) (jf. Bjælkesæde; O (poet.) ell. fagl.)

sted (flade, leje), hvor en ting sidder (fast),

hviler. * Hornets høie Sæde (o: tyrens hoved). 20

Oehl.NG.(1819).123. jf. bet. 2.1 : *Scilla sender

mig et vaarblaat Smil
|
fra Sædet paa dit

Bryst. KMunk.E.9. jf.: *I gaar saae jeg

med Glæde
|
Dig (0: rosen) paa dit Torne-

Sæde. SiM&.é^.
II

især (0) om ventilklaps

leje; ventilsæde. Sikkerhedsventilerne og

deres Sæder ere . . forfærdigede af Bronce.

Rambusch.L.15. TeknMarO.
2) bet. 1(1) med særlig forestilling om bru-

gen som siddeplads , som man vælger sig, 30

faar anvist, har ret til if. sin rang olgn. (ofte

(især i bet. 2.i-i) med overgang til bet. i).

2.1) (især tO) i al alm., ofte i forb. m. gen.

ell. poss. pron. „min Mand er lit korn roeer

i anseelse, end som hendes . . jeg (sætter)

mig her . . Jeg vil see paa dend, der tør

drive mig af mit Sæde." — „Det tør jeg" . .

Rykker hende fra Stolen. Holb.Bars.II.il.

ved Bordet skal hånd have det øverste Sæde.
KomGrønneg.11.206. En gammel sørgelig 40

med to Puder opfyldt Læne-Stoel er mit
Ssså(i.Ew.(1914).IV278. Derefter tager man
om Sædet (nu: trækker om pladsen, ved

kortspil). Spillebog.(1786).7. de ville gierne

sidde . . paa de fornemmeste Sæder (Chr.VI:
stole-stader; 1907: Pladser^ i Synagogerne.
Matth.23.6. *hvad synes dig vel om

|
Dit

Sæde paa Jarl Hakons Kæmpearm ? Oehl.

ND.254. fra sit ophøiede Sæde saae

(taarnvægteren) ned igjennem alle Byens 50

T3ige.HCAnd.F.56. hun (satte sig) i den
store Stol . . med ét . . f6r (hun) op fra sit

Sæde ud paa Gulvet. JPJac./Z.225. rejse

sig af ell. fra sædet, se II. rejse 7.3. seng og
sæde, se Seng 1.3. || spec. om (plads paa) en
konges ell. guds trone, jeg er en Gud, jeg sidder

paa Guds Sæde (1931: et Gudesædej midt
i Hsivet. Ez.28.2. Hvor Pallas føres ind der
maa Bellona vige,

|
Som dog fra Arilds Tid

i dette Tvilling- Rige
|
Sit sæde haver haft. 60

Holb.NP.A4r * Guldharpen lød fra Digter-

kongens Sæåe. Bødt.SamlD.327. Jesu Christi

. . Himmelfart, hans Sæde ved Faderens
høire lidia,nå.Katek.§76. *0g alle de Skjalde,

hun skænked Ordets Magt,
|
de blev om

hendes Sæde en stærk og trofast Vagt.

Lemb.D.106. 2.2) (nu næsten kun i ubest. /.

ent. (uden art.)) i særlige (faste) forb., som
obj. for visse verber, i udtryk for at indtage

en vis plads, sætte sig. *Da nærmer sig en
mægtig Aand,

|
Og paa hans Vinger faaer

du SddAe.Bødt.SamlD.314. (sj.) uegl., om
ting: Støv . . fæster mere Sæde i uldne

end linnede Klæder. PWBalle.R.59. \\ især

(i rigsspr. nu navnlig fs) i forb. tage sæde,
sjældnere (tidligere) ogs. tage sit sæde olgn.

(Schousbølle.Saxo.122.169. Biehl.Cerv.LF.I.

178) ell. (om flere) f tage sæder (ChrBorup.

PM.260). *om dit Nadver-Bord
|
Trindt og

tæt vi tage Sside.Grundtv.SS.1.648. *Ved
hendes Dør tog Sæde

|
Af Stoddere en Flok.

Winth.HF.138. (han) tog Sæde på den lille

SUdrehænk. Kidde.AE.II.242. UfF. (jf. bet.

3a) uegl.: da finder jeg alle disse Dyder hos

dem har fæsted Bolig og taget Sæde.Holb.

LSk.1.5. Vodskov.SS.41. 2.3) i (faste) forb.

m. præp. i, ved udtryk for en persons tilstand,

bevægelse olgn. paa den plads, hvor han sid-

der. *Nu i Sorrig, nu i Glæde,
|
Nu i Fald

og nu i Sæde.Kingo.SS.IIL188 (jf. Zak
Niels.Ki.l62). Tyren (stod) snart paa For-

benene og snart paa Bagbenene, rystende

sig i vildeste Afsind, men (rytteren) blev i

Sædet. JFJens.CT.97. jf. bet. 4: „Kommer
han først i Sæde, er han ikke god at faae i

Gang," siges figurligt om en besværlig og
paahængende Giest.VSO. \\ sidde, føle sig

olgti. fast i sædet (Moth.S167. FFalken-

stjerne.Overs.afHerodot.I.(1897).12. jf. sæde-

fastj, sjældnere løs i sædet (Grundtv.Saxo.

11.306), især uegl. (m. overgang til bet. 3).

(han) kom økonomisk paa Fode, ja nogen-

lunde godt i Sæde. HBegtr.JK.229. \\ i alm.

spr. nu især i udtryk for en bevægelse, som
en person udfører i siddende stilling, i uro,

overraskelse olgn.; i forb. som blive urolig
(JPJac.1.232), rokke, vrikke (Skjoldb.

ML.42) ell. (refl.) hæve sig (KAabye.PT.

93), lette sig (Bredahl. 1.216. Bang.UA.141),
løfte sig (Pont,LR.16), rejse sig (LBruun.
IIjemad.(1908).43), rette sig (SvLa.HjG.

33) i sædet ell. (om flere; mindre br.)

sæderne (Kierk.1.195) olgn. han hævede
sin undersætsige Figur i Sædet. Kofoed-Han-
sen.KA.1.293. Schand.UM.23.89. ovre sig i

sædet, se VI. ovre. 2.4) (i rigsspr. især m)
i ubest. f. ent. (uden art.), i forb. m. præp.,

ved udtryk for (at faa en til) at indtage en

vis plads, sætte sig. *Hun sammenfoldede
Brevet

|
og tumlede i Sæde,

|
for træt til

mer at tænke. Rørd.GD.157 . || især m. præp.

til, i forb. som bringe (PalM.TreD.
115. RGandrup.Mørket.(1917).158), byde
(Schand.BS.423(se u. II. byde 6.1). AndNx.
PE.I.294), føre (Blich.(1920).XVIII.173.
LeckFischer.Ka.57), skikke (se skikke I.2

og 2.4j, vise (en) til sæde (ErlKrist.MM.

130), om vedk. selv: falde (SvLa.AB.130),
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komme (Schand.UM.3. Pont.LP.VII.78),
sætte sig til sæde (Bagges. L.1.113. JPJac.
11.74) olgn., spec. m. h. t. plads paa vogn-

(sæde): stige til sæde (Pont.FH.21. sa.

LP.Y111.129). *alle de Smaae,
|
Som gjerne

til Sæde
|
Paa Skamlerne geL&e.Grundtv.NM.

31. saasnart alle var tiisæde, blev Brød og
Brændevin sat frem. Rørd.S.31. (han) lod

sig dumpe til Sæde paa Bænken. EBertels.

D.60.

3) (især G)) m. videre anv., om (sidde)-

plads (knyttet til en vis virksomhed, et em-
hede olgn.), virkested, hjemsted (for noget)

olgn. 3.1) (jf. Bispe- (2), Dommer-, Lær-
doms-, Lære(r)-, Pave-, Retssæde ofl.) en
(høj) gejstlig ell. verdslig persons (embeds-
mands) særlige (sidde)plads (under embeds-
udøvelsen) ell. den hertil svarende (embeds)-
stiUing, myndighed, værdighed; stol (1.2-4),

embede olgn. (det engelske parlaments) Depu-
terede . . underholdes af Almuen, saa længe
som Sæderne y&ie.Holb.Ep.I.SS. De har . .

beklædet et meget anseeligt Sæde ved et

fremmet VniveTsitet.Schousbølle.Saxo.eS^. det
hellige Biskopelige Sæde. Thurah.B.203. (kon-
gen) gav Greven . . øverst Sæde i Commis-
sionen.Mall.SgH.75. Ingen (skal) tabe sit

Sæde i Landsthinget, fordi han . . flytter til

en anden Y3ilgkTcds.Grundl.(1849).§62. Forr
Folketing. §43. (Absalon) indledede sin Bispe-
tid ikke fra Sædet i Roskilde, men paa
Udkig mod Yendeine. HBrix.AP.Y23. det
romerske sæde, se romersk 4. vige sit

sæde, se vige. || spec. i synonym-forb. som
(have) gang og sæde (se Gang 2.ij, rang
og sæde (se I. Rang 3.i^, sæde og stemme
(1.4.3). have havt Stimme og Sæde i Parla-
menter. LTid.27'25.73. Grundtv.NM.8. 3.2)

(jf. Enke- (2), Gaard- (II.1-2), Greve-, Herre-

(2), Hoved- (1), Land-, Lens-, Stamsæde^
om bolig (jf.: *Kom til Enkers stille Sæde,

I
Vær de Faderløses Trøst. SalmHus.105.5);

især: større gaard (gods); herresæde;
ogs. (jur.) om retten til en saadan besiddelse.

Naar en Selv-Eier Gaard falder i Arv, er

den yngste Søn nærmest til Sæde og Adgang,
Forordn.'*/xol773.§l. * Rundt omkring det
nøgne Sæde rykkes Skoven op med Roden.
Lous.Pope.51. den Tølper gaar her og gør
sig bred som Godsherre og kalder Store-
holt for sit „Sæde'\Pont.DR.II.135. jf.: (et)

fornemt dansk Adelssæde (o: Selsø). Aarb
Turist.1942.130. samt propr. Christianssæde.
Trap.*lV160. 3.3)

(jf.
Bo-, Hovedsæde (2-3);

sted, hvortil en vis virksomhed er knyttet, hvor
en institution, en kreds af personer (en folke-

stamme olgn.) har sit ophold (bor); bo-
plads; virkeplads; hjemsted. Jeg er født
i Briissel, hvor vort Huus har sit Sæde.
Hauch.SR.11.8. Aarhus . . nævnes alt i

Midten af det tiende Aarhundrede som Sæ-
det for en Bisko^p. Høyen.AD.955. Regjerin-
gens Sæde er Rigsdagens Forsamlingssted.
Orundl.(1849).§46. (jeg) flyttede ud paa det

yndige Blaagaard uden for Nørreport, hvor
Seminariets Sæde dengang v&T.CLStrøm.U.
54. Folkeforbundet fik Sæde i Geneve. Fer-

denGD.IV,2.251. jf.: de mange Marsvins-
sæder, der fandtes i Middelalderen langs

Isefjordens Kyster. Trap.*n.l94. ved , .

Ødelæggelse af Røversædet blev (sørøve-

riet ikke) udryddet. Molb.DH.L343. \\
(nu

sj.) i forb. fæste sæde (jf. u. bet. 3.4/ (vest-

10 goterne) fæstede Sæde i Si^&nien. Schousbølle.
Saxo.dP. 3.4) sted, hvor en ting fortrinsvis

findes (jf. Stensæde^, ell. (især) hvortil en
aandelig virksomhed, en egenskab olgn.

er ell. tænkes at være knyttet (jf. Hoved-
sæde 4^. de Mennisker som af intet voxe

saa hastig op, som Champinjoner, i dem har

Hoffærdighed som sit rette Sæde.Holb.

Kandst.lV.6. *Ærligheden der sit Sæde har.

Wess.96. dette Hof, hvor al Skiændsel har

20 sit Sæde. Hauch.GM.299. Hvor har denne
Sygdom sit Seede? Kierk.VI.365. Hjernen

er Sædet for Be\idstheden.OBloch.D.*I.47.

(relig.:) Søde Gud, min Lyst og Glæde,

I
Naadesoolens rette Sæde. Kingo.SS.111.384.

*Min Jesu! Grund til al vor Lyst,
|
Og Fry-

dens rette Sæde. Brors.83. *en Aand fra

Lysets Sæde (o: himmelen). Bagges.Vngd.il.

16.
II
(nu sj.) i forb. fæste (sit) sæde (jf.

u. bet. 2.2 og 3.3). Laster og Dyder ere de

30 samme, skiønt de ligesom Vædsker udi

Legemet flytte sig og fæste Sæde nu paa et

nu paa et andet Sted. Holb.MTkr.455. Fred,

Dyd og Velstand havde fæstet Sæde blant

denne Egns Beboere. JSneed.1.120. Forstand

og Vittighed havde som fæstet sit Sæde i

hendes Iloved.Suhm.II.194.

4) (jf. bet. 5 og Aften- (1), Kyær- (1),

Natte-, Sammensæde^ det at sidde (et

sted); ogs.: siddende stilling. 4.1) (nu

40 mindre br. uden for fagl. spr.) i al alm. Ved
Enden af dette hendes Sæde (o: da hun
havde siddet model), fandt (portrætmaleren)

sit Arbeide lignende, og han bad hende nu
atter at møde den følgende Dug.Gynæol.

XIII.113. jeg havde ingen Lyst til Løjer

og ingen Ro til Sæde.Grundtv.PS.IV578.

Der falder godt Sæde i den Stol. NPWiwel.
JL.12(jf. VSO.). (han var) kommen af Vog-

nen og rystede Benene . . efter det lange

io Sæde. Bang. T.44. || (jf. Sidesæde; rid.) en

rytters siddende stilling (holdning) i

sadelen. MilTeknO.218. Der er ikke een af

Premierlieutenanterne ved Regimentet, der

har det Sæde som \i&n.Baud.G.144. Christ-

mas.K.1.49. 4.2) i forb. som (være) høj,

lav i sædet, (være) høj, lav i siddende

stilling, han var i sit Sæde ligesaa høi, som
Ashiørn.Suhm.(SkVid.XI.160). (han) var

af Middelstørrelse, høj i Sædet, at se til.

60 Drachm.F.1.3. Knud var saa lav i Sædet.

Han hængte paa Stolen. Gravl.EP.30. Han
kunde til Nød gælde for et voksent Mand-
folk, naar han stod op. I Sædet var han
snarest en Dvær^. Elkjær.RK.83. Feilb. \\
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(jarg.) overf.: høj i sædet olgn., som ud-
tryk for overmod, hovenhed. De er saa frække
og hovne i Sædet, at de kneben gider røre

sig. LeckFischer.HM. 31. *Hæ, han begynder
at blive lidt høj i Sædet. KMunk.C. 14.

5) (jf. bet. 4; nu næppe br.) stolgang.
Moth.S167. (pillerne) purgerer ey, men for-

volder ikkuns et Par Sæder Dagen efter.

JGErichsen.Medicamenter. (1765). 31. Apot.

(1791). 55.463. VSO. Levin.

6) (især fagl., med.) den legemsdel, hvorpaa
man hviler i siddende stilling; bagdel; ende;
podeks. (fosteret) kommer først frem enten
med Hovedet, eller med Fødderne, eller

med Sædet (jf. Sæåetøåsel).Buchw.JS.(1725).
31. Gymn.(1828).22. (han) afskar Halv-
delen af deres Klæder indtil Sædet (Chr.VI:
indtil deres &itse).2Sam.l0.4. Panum.577.
Jeg ser Fru Heiberg paa Bænken . . sidde

med Hænderne skudt ind under sit Sæde. 20

PJernd.Minder.(1918).12. Bliver De træt i

Sædet efter at have kørt en lang Tur, da
prøv at stramme Læderet paa Sadlen. Ct/c-

lehb.59. (sj.) om endetarmens aabning (Anus):
Roose.Lommehogf.Læger.(overs.lSOl) .39 . \\ om
tilsvarende bagstykke i (ride)benklæder.
Ridebenklæder med dobbelt Sæde. Poii<i.E.

KosterbUyiil924.1.sp.2.

II. sæde, V. ['sæ'Qa] (dial. sære. Myl
Erich.S.51. Aakj.FDD.53. Bregend.FT.196. 30

jf. Feilb.). -ede ell. (nu kun dial.) -te (Sv
Grundtv.Da.Kæmpeviser.(1867).16. jf. VSO.
MO. Feilb.). vbs. -ing (s. d.). (glda. sætæ,
sædhæ, sa^ttæ (jf. Brøndum-Nielsen.GG.II

.

400), SV. dial. såta, no. dial. sæta, oldn. sæta,

sidde paa lur efter (passe op), vederfares,

være jævngod med ofl.; til oldn. såt, baghold

(sidden paa lur), jf. I. Saat; C3 (især hos

sprogrensere; jf. HjælpeO.) ell. dial.) særlig

m. flg. anv. (se videre MDL. Feilb.): 1) give 40

(nøje) agt paa; sanse; agte (paa noget).

Hånd sæder ingen ting. Moth.S1013. MDL.
Feilb.

II
spec. i forb. hverken kunne

sanse eller sæde. hun havde saadan en
Tandpine, at hun hverken kunde sanse
eller sæde. AarbThisted.1928.406. Aakj.FDD.
53. Bregend.FT.196. Feilb. 2) som udtryk

for overensstemmelse ml. to forhold (en ytring

og virkeligheden olgn.): varsle, betyde
(noget) ell. gaa i opfyldelse, holde stik, 50

passe, stemme. Mig har drømt saa under-
lig,

I

Krist raade, hvad det mon sæde.
DFU.nr.26.1. LTid.1725.374. *Da skal det
kjendes, at Æventyr

|
I Norden har noget

at sæde. Grundtv.PS.Y108. Ploug.V ¥.11.144.

Jo, jo, det skal nok sæde til Punkt og
Prikke. FolketsAlmanak.l884.[3c^.J Skjoldb.

MG.27. JakKnu.F.33. Feilb. UfF. \\
(mulig-

vis til dels med tilknytning til II. Sæd; i!, br.)

passe sig (sømme sig) for. *Ej sæder 60

eders nåde falske løttei. [Weilbach.JKristiern
II.(1874).117. Rørd.AH.21.
I^æde-, i ssgr. ['sæ'Sa-] I) (jf. Sæd-,

Sædes-, Sæds- og visse ssgr. med Saa-; især

O ell. landbr., dial.) af 1. Sæd (1-2-3), t

ssgr., der betegner saakorn (se Sæde-byg,
-frø, -havre, -hvede, -korn, -rug, -vare^

ell. (nu til dels mindre br.) jord(stykke)

,

hvor sæd dyrkes (se Sæde-ager, -bed, -jord,

-land, -mark, -plads, -vængej ell. andre ting,

forhold olgn., der har forbindelse med udsæd,
saaning ell. (voksende) sæd (se Sæde-bør,
-gang, -kast, -kurv, -leje, -maaned, -mand,
-mynte, -prædiken, -tid, -træ, -varp^; saa-

ledes ogs. i nogle ikke ndf. behandlede, sjæld-

nere (ældre, dial.) ell. let forstaaelige ssgr.

(i alm. svarende til Korn-^ som Sæde-avl,

-bing (jf. Bing 1), -brand, -høst, -loft,

-rig(hed) ofl.; desuden som (især ældre) side-

form til Sæd-, se u. Sæd-art, -blad, -blære,

-brok, -dyr, -dække, -flaad, -kar, -kerne,

-konge, -lægge, I. -streng, -støv, -vifter.

2) (jf. Sæder-; især O ell. filos.) af II. Sæd
(2), se Sæde-dommer, -lov, -lærdom, -lære,

-lærer, -løs, II. -streng; saaledes ogs. (nu sjæld-

nere) ssgr. som Sæde-fordærvelse, -liv, -ma-
leri, -regel (jf. -lov^, -roman, -skildrer, -skil-

dring ofl. 3) (jf. Sidde-; især fagl., spec.

med., anat.) af I. Sæde (navnlig i bet. 1 ell.

(å ell.) Q); saaledes ogs. foruden de ndf.

anførte i forsk, mere tilfældige ell. let for-

staaelige ssgr. som (til I. Sæde 1:) Sæde-
betræk, -fje(de)r, -hynde, -højde (jf. Stole-

højde^, -planke, -tremme; til 1. Sæde (A ell.)

6: Sæde-dampbad, -douche (jf. -badj, -nerve,

-pulsaare ofl. -ager, en. (jf. -jord^. Ez.17.5

(Chr.VI; 1871: Sædemarkj. Kollerød.9.

-art, en. se Sædart. -bad, et. [1.(4: ell.) 6]

(jf. Siddebad^ bad (i siddende stilling), hvor-

ved kun bækkenpartiet og en del af laarene og

underlivet kommer under vand. Levin. Pa-
num.577. jf. Sædebadekar. TeknLeks.I.

524. -balde, en. [I. (4: ell.) 6] (jf. -pude 2)

d. s. s. I. Balde l.i. LSal.VUI.552. -bed,
et. (jf. lY Bed; om plantebed (LTid.l755.86.

jf. -plads; ell. (nu) om (et stykke) sædejord,

sædemark (-land). LandmB.1.356. NatTid.
^*/zl938.8.sp.4. UfF. -ben, et. [l.(å ell.)6]

(jf. Siddeben; hos visse hvirveldyr (pattedyr,

fugle): hver af de to knogler, der (sammen-
voksede med hofte- og skambenene) dan-

ner den bageste (nederste) del af bækkenet;

Os ischii. BWichmand. JJnderviisningforJorde-

mødre.(1755).5. Anat.(1840).1.191. Lieber-

kind.DV.lV.67. \\ hertil ssgr. sor,i Sædebens-
kam, -knort, -knude (jf. Sæde-knort,
-knude;, -spids ofl. -blad, -blære,
-brok, se Sæd-blad, -blære, -brok. -bræt,
et. [I.l ell. 4] (jf. -fjæl og Siddebræt; bræt,

der tjener som sæde; især: agebræt. Gravl.

Øen.60. hans nærmeste Medrejsende paa det

lange Sædebræt (o : i en postbil). Fleuron.STH.
126. Esp.490. Feilb. UfF. -byg, en ell. et.

{ænyd. d. s.; jf. -korn 2) saabyg. VSO. MO.
Landbo.IV.521. gi. bonderaad: hent sæderug
hos din nabo, men sædebvg langt borte.

PSyv.lI.lO. Mau.8087. Frem.DN.258. UfF.
-bor, en. (jf. I. Bør; nu næppe br.) gunstig
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vind til saaning (sædekornets udkastning med
haanden). JPPrahl.AC.54. -deffn, en. (ogs.

Sidde-. (Kalk.V.895). Baden.JurO. Levin.

Sal.*V.&90). (ænyd. d. s.; af I. Sæde 3.3;

foræld.) fast bosiddende degn (især paa lan-

det) med (embeds)bolig i kirkens nærhed
(mods. Løbedegn^. DL.2—15—5. Henrick
Uss.K.III,1.357(se u. Sognedegn^. Første

Sæde-Degn ved vor Frue Meenighed i

Roskilåe.Luxd.Dagb.1.167. VilhBang.LS.153.
-dommer, en. (sj.) person, der udøver

moralsk censur (fx. som teatercensor). JSneed.

111.345. -dyr, -dække, se Sæd-dyr,
-dække, -fast, adj. [1.2.3] (1. br.) som ikke

gerne forlader sit sæde, sin plads; fast i sædet.

man var mur- og nagelfast, eller i alt Fald
sædefast, indtil f'/cori-^ Spillet hørte oTp.OLund.

LivetienProvindsby.(udg.l899).21. JacPalu-
dan.TS.251. -ferie, en. (til I. Sæd 1;

foræld.) skoleferie i saatiden. JoakLars.F.ll.

131. -fjæl, en. [I.l ell. 4] sædebræt, sidde-

fjæl, fx. paa en væv (Moth.SWS. UfF.) ell.

(især) paa en vogn (agefjæl). MDL.581.
VSO. AndNx.PE.II.5. Esp.490. Feilb.

\\

(jf. jy. sæddel (Feilb.); dial.) om bund-
stykke, bundfjæl i en (lang)vogn. VSO.
-flaad, -flod, se Sædilaad. -frø, et.

(jf. -korn; saafrø; sæd (1.2). LTid.l750.143.
Heib.Pros.II.380. (vi) benytte . . Beteg-

nelsen Sædefrø om det, der saas, skønt denne
Betegnelse i botanisk Henseende omfatter
ret forskellige Begreber, saaledes t. Eks.

for de fleste Bælgplanter selve Frøet, for

Rug og Hvede: Frø med Frøgemme. Landm
B.111.29. -fure, en. [1.6] furen ml. sæde-

balderne, Rima natium. Panum.577. -fød-
sel, en. [1.6] (jf. Rumpefødsel^ fødsel, ved

hvilken fosteret ligger i sædestilling. Sal.

XVII.28. -gaard, en. {ænyd. d. s.; til

I. Sæde 3.2) hovedgaard, der før 1660 har

været sæde for en adelig familie ell. senere

ved kgl. bevilling er optagen i saadanne
hovedgaardes klasse; adeligt gods. DL.2—23—
II. min Sæde-Ga.&Td Terslev. Holb.Ep.V106.
(et) Grevskab, der bestod af trende ansee-

lige SædegSiarde.PAIIeib.R.1.338. Ing.EF.
V11.119. Kinch&Tolstrup.Landboret.(1941).
63.

II
hertil ssgr. som Sædegaards-ejer

(Forordn.^*/tl769.§2. LovNr.563*/iol919.§5),
-rettighed (NordConvLex.Y.484. LandbO.IV
520) ofl. -ga,ngf en. (nu næppe br.) sædeman-
dens gang under saaningen. Borreby.PA.32.
-havre, en. (nu 1. br. Sæd-. Hornemann.
OP.636. Tidsskr.f.Planteavl.Oeneral-Register.

(1914).Till.l2). (jf. -korn 2 og Saahavrej
havre til udsæd; ogs. : dyrket havre, Avena sativa

L. JPPrahl.AC.52. LandbO.U.548. -hus, et.

{ænyd. d. s., jf. oldn. sethiis ; til I. Sæde 3.3

;

;'/. Siddestue (-hus); især foræld.) stuehus.

ÅDJørg. 111.222. AchlonFriis.JL.1.87. jf.

Feilb. -hvede, en. (jf. -korn 2) saahvede.

Fleischer.AK.85. LandbO .1 V.521 . -jord, en.

(nu ikke i rigsspr. Sæd(e)g-. Borreby.PA.
13. JPPrahl.AC.il. Bornh.Samlinger.XIII.

(1920).98.105). iænyd. d. s.; jf. -ager, -bed,

-land, -mark) jord(stykke), der bruges til at

saa (korn) i; agerjord. Pflug.DP.70. Biehl.

DQ.I.4. HistTidsskr.10R.VI.482. -kar, et.

se Sædkar. -kast, et. (jf. -varp^ d. s. s.

Saakast, Borreby.PA.32. billedl.: JPJac.II.
153. -kerne, en. se Sædkerne, -knort
(Anat.(1840). 1.192) ell. -knnde, en.

[I.f4 el!L^6] knudret fortykkelse paa sæde-

10 benet; sædebensknude (-knort). Hag.*lX.42.
-konge, en. se Sædkonge, -korn, et.

(nu 1. br. Sæd-, Holb.Jep.1.8. Olufs.Land-
oecon.192. jf.: „nu vel hyppigst". Levin,

(nu) især (jf. MO.) i bet. 1 (og S): Rahb.
Tilsk.1808.831. Oehl.XVIII.167. Winth.SS.
89). I) (især Q3) om et enkelt korn, frø (der

er saaet, lagt i jorden); frøkorn. Sædekornene
(1931: Sæden) ere raadnede under Jord-

skorpen. Joei. 7. 27. man (kan) have sin Glæde
20 af at grave et Sædekorn op og see, hvordan

det har sipiTet.Goldschm.NSU.VII.4. om
kerne af citron, melon: Reiser. IV.37 5. Tode.

NH.86. 2) (jf. -byg, -havre, -hvede, -rug;

især landbr.) saakorn (mods. Brød-, Føde-,

Ædekornj. DL.2—13—5. godt og reent

Sædekorn, JPPrahl.AC. 50. Blich. (1920). X.
177. LandbO.lV520. 3) (jf. I. Sæd 6.1 og

Frokorn 1 slutn.) O bet. 1 og 2 m. billedl.

anv. *End viste Du ved Daad det ei. End
30 var Dit Had

|
Et Sædekorn, men uden Frugt.

Oehl.Helge.(1814). 124. Det er min Pligt, som
Lærer ved Højskolen, at kaste Sædekorn i

disse unge Uiertei. sa.(KbhPost.l829.16.sp.2).

Sjælden fik jeg bjærget
|
høst af tankens

sædekorn. NMøll.R.38. -kurv, en. (jf. -løb^

d. s. s. Saakurv. Junge.260. VSO. MO. Aakj.

HV30. Feilb. -land, et. (nu 1. br. Sæd-. Am-
berg. SvendbAmt.1922.95. jf. Sædland, sæd-
landsk som omtydninger af Sjælland, sjæl-

40 landsk; s. d.). {ænyd. d. s.) land, jordstykke,

som er tjenligt til, bruges til at saa i; (stykke)

sædejord. En temmelig Deel af disse Ud-
Marker, er allerede opbrudt, og giort til

Sæde-Lsind.Thurah.B.38. VSO. MO. Himmerl
Kjær.1924.131. billedl.: Hver Siæl som der

vil være
|
Guds rette Sæde-Land,

|
Kand

Tusind Frugter \iæxe.Kingo.SS.IV266.
\\

hertil Sædelands-mynte (nu: agermynte.

Viborg.Pl.(1793).120. Funke.(1801).II.364).

-lap, en. [Ll.i] (fagl.) paa WC-skaal
(-kumme): fremspring, hvortil sædet fastgøres

(med bolte). TeknLeks.1.577. -leje, et. (jf.

lY. Leje 4.2j det forhold, at et jordstykke

ligger hen besaaet med sæd, ell. at der er visse

(gunstige, ugunstige) vilkaar for udsæden(s
væJcst). et godt Sædeleje, som der er iaar,

betyder meget. Riget.**U1911.6.sp.l.

I. sædelis, adj. (jf. ænyd. tyk-,

tyndseddig, om jord: som kræver tyk, tynd

60 besaaning; af I. Sæd (1-2)) () f om jord:

egnet til at besaas (bruges som sæde-
jord), dyrkelige og Sædelige Jorder. Borreby.

PA.ll. smst.l7. 2) (nu dial.) om frø, kerne,

sæd (2): egnet til at saas (bruges som

XXIII, Rentrykt */« 1045
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sæd). Tvivler man, om (kornet) er sæde-
ligt, giør man sikkerst at sætte det i Muld
først, og see om det vil komme op, sms<.32.

smst.64. BornhOS.
II. sædelig, adj. ['sæ-bali] adv. d. s.

ell -t ell. (t) -en (Moth.SlOlS. LTid.1752.
143. Pamela.L298. VSO.). {ænyd. d. s.

(i bet.: maadeholden, lempelig), glda. sede-

ligh, sædvanlig, sv. sedlig (fsv. sidhliker,

som har gode sæder, god optræden), no. sede- lo

lig, oldn. sibligr, som stemmer med gode

(kristelige) sæder; den nuværende (etiske)

bet. skyldes paavirkning fra ty. sittlich, lat.

moralis (jf. moralskj; til IL Sæd)
1) t m II. Sæd 1: stemmende med (i

overensstemmelse med) (god) sæd og skik;
spec: behersket; sindig; rolig; uden
overilelse. *Hand i eenfoldighed saa sæde-
lig dem sagde

|
Hvad ret og Christeligt,

Hvad got og saligt \aT.Sort.(DSt.l909.39). 20

Sagte, sagte Ihr Herren! Lad os kun gaa
sædelig til YæTcks.KomGrønneg.I.302.

2) til IL Sæd 2. 2.1) CP som vedrører
sæderne, moralen; moralsk (1); etisk;
tidligere ogs. (jf. moralsk å): sjælelig;
aandelig. den Moralske, eller sædelige Nød-
vendighed, som grunder sig paa Mennesker-
nes sædelige eller moralske Yoihold. Ruge.
FT.323. Det sædelige Ide&l.NTreschow.Mo-
ral.I.(1811).64. Nattens Komme (0: døden) 30

i den sædelige Verden . . lader sig ikke . .

forudberegne som Nattens Komme i den
naturlige Yevden. Mart.JLH.5. han anlægger
. . snart en sædelig (Brandes.E.208: mo-
ralskj, snart en gudelig Maalestok paa Kun-
sten. Brandes.IV145. jf. bet. 1 og 2.2: (han)
gaaer paa Gaden saa modest og sædelig, som
han skulde følge Liig.Holb.Stu.I.ll. 2.2) om
person(s adfærd): som er i overensstem-
melse med gode sæder. || tidligere (jf. MO. io

samt sædetj spec: som ikke (mere) befinder

sig i en vild og raa naturtilstand; civiliseret;
kultiveret; ogs. (med overgang til flg. bet.-

gruppe): som stemmer med ell. viser god
(dannet) opførsel; dannet. Folcket . . ere i

alle Maade sædelige, forstandige og tienst-

3igtige. Pflug.DP.453. det ret vilde Men-
neske havde store . . Fordeele fremfor det
sædelige og ioTnnitige.Kraft.VF.47. 1 Ha-
rald Haarfagers Dage havde Norge . . vundet so
meget ved hans Klogskab; det havde faaet

sædeligere Skikke, Sikkerhed for Søerøverie.

Mall.8gH.670. sædelig (er) den . . som viser

god Opførsel . . Ordet bruges oftest om
Ynglinge, sieldent om Mænd, aldrig om
Oldinge. PEMull.*156.

|| ({3, nu 1. br.) som
er i overensstemmelse med ærbarhedens krav:

blufærdig; ærbar. Konerne i Hamborg
klæder sig meget ærbar ; har en sædelig Gang.
LTid.1737.362. (bruden gik) med rødmende eo

Kinder og sædeligt nedslagne Øine.Winth.
Nov.143. (hun) bar lange, Ivseblaae, sæde-
lige Klæder.Gylb.(1849).VIL245. MO. \\ nu
næsten kun (især O, jf. dog Feilb.): som er

i overensstemmelse med moralens krav,
spec.: m. h. t. beherskelse af de lavere
(navnlig erotiske, seksuelle) drifter;
moralsk (3); ogs. (tidligere) om barn:

artig; god. artige og sædelige Børn. Storm.
Taler.l8. Land-Soldater (advares) at for-

holde sig ordentlig og sædelig paa Hjem-
\eien. MR.1793.602. PEMull.''324. Har hun
ellers ført et sædeligt Liv siden det, De véd
nok. 8chand.BS.369. min Moder . . formanede
os trolig til at være gode, sædelige Børn.
Birkedal.0. 1.4. sædelig vandel, se Vandel.

Siædelig-lied, en. flt. (ikke i alm. spr.)

-er (Lodde.NT.220. se ogs. bet. 2.2). (i bet. 1

(efter ty. sittlichkeit, lat. moralitasj vistnok

først brugt af Eilsch., jf. NMPet.IY373.376.
VilhAnd.Litt.n.296) I ) (især o ell. jur.) til

sædelig 2(2): den egenskab, det forhold at

være sædelig. || tidligere spec. om civiliseret

tilstand: civilisation; kultur. vAph.(1759).
Dyrene besluttede engang i deres Forsam-
ling, at sende nogle til Byen for at lære

Sædelighed af Menneskene. JSneed.III.22.

jf.: Raahed og Vildhed skulde . . afløse Sæde-
lighed og Dannelse. Mynst.Jonstr.6.

\\
(nu

1. br.) blufærdighed; ærbarhed. Med elskvær-
dig Sædelighed og behagelig Smiil gien-

gieldte Frøkenen hendes Elskeres (o : elskers)

Ømhed. Prahl.AH.IH.87. Leth.(1800). || nu
næsten kun: moralitet; moral (2); spec. om
(god, rigtig) moralsk adfærd ell. tænkemaade,
navnlig m. h. t. erotiske, seksuelle forhold (jf.

KønssædelighedJ; ogs. om de for saadan ad-

færd gældende meninger (følelser) ell. love:

moral (1). Eilsch.Term.31. Det Ord Sædelig-

hed kand efter mine Tanker med Tiden
blive lige saa got philosophisk Dansk, som
Moralitas er philosophisk Lditine. sa.PhilBrev.

246. Deres raske, kiernefulde Udseende var
mig Borgen for deres Sædelighed. Bagf^es.L./.

299. Intet (maa) læres eller foretages, som
strider mod Sædeligheden eller den offent-

lige Orden.Grundl.(1849).§81. Forbrydelser
mod Sædeligheden. Lov^^U 1866. Kapitel. 16.

LovNr.90^yd916.§688d.
\\

(skol., foræld.:)

Der gives i Skolerne Characterer saavel for

Flid som for Sædelighed (0: (god) opførsel).

VSO. HHostr.JCHostrup.(1916).27.
\\

(jarg.)

i udtryk som blive anholdt for ell. sidde

(II.4.2) for sædelighed(en) 0: for forbrydelse

mod sædeligheden (for usædelighed). KNyrop.
OL.1.8. D8t.1920.86. 2) (jarg.) konkr. 2.1)

sædelighedspoliti. (i best. f.). KLars.DM.16.
* Overbetjent

|
Ved Sædeligheden. S'g'anareL

IH.93. Ugeskr.f. Læger. 1939. 693. sp. 2. 2.2)

politibetjent ved sædelighedspolitiet; sædelig-

hedsbetjent. Sædelighederne var . . Snuse-
petere! Stinkdyr! romZnsi.L^.26. ISæde-
liglieds-j i ssgr. (især O ell. jur.) af
Sædelighed 1, spec. m. h. t. seksuelle for-

hold; sadledes bl. a. Sædeligheds-begreb,
-følelse, -hensyn, -lov, -lære, -tilstand ofi.

-attest, en. attest for sædelig vandel. S&B.
-betjent, en. betjent ved sædelighedspolitiet
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(jf. Sædelighed 2.2). EkstrabU»U1938.8.sp.l.

-forbrydelse, en. Brandes.111.448. Lov
Nr.l33^y*1925.§l. -forbryder, en. Nans.
FR. 110. -politi, et. politiafdeling, som
fører tilsyn med de personer, der driver erhverv

ved utugt, og har til opgave at bekæmpe vene-

risk smitte, hindre forargelig optræden paa
gaden olgn. (jf. Sædelighed 2). Esm.II.249.
Sal.'XXII.948. -sag, en. I) (rets)sag om
en sædelighedsforbrydelse. Hurwitz.S.74. 2) i

best. /..• sædeligheden ell. moralen som gen-

stand for (offentlig) drøftelse, agitation olgn.

(Bjørnsons) Foredrag over Sædelighedssagen.
Schand.O.II.268.

Sæde-lov, en. lov ell. regel (vedtægt)

vedrørende (gode) sæder; morallov. Moth.
S1013. er Utugt . . ikke strængelig . . for-

budet i den guddommelige moralske Sæde-
Lov. J.rgiws.i77i.iVr.4(?.3. den moderne (mo-
ral) blæser ad de nedarvede Sædelove.
HBegtr.JK.206. -lægge, v. se sædlæggc.
-lærdom (LTid.l731.484.1736.11å. MO.),
-lære, en. lærdom, lære vedrørende sæderne,

moralen; morallære; moral; etik. Moth.S1013.
*dem, som troe, jeg, liig en Flane,

|
Af

Sædelæren leer. Wess.91. den christelige Sæde-
lære. Mynst.Betr. IL 93. Brandes. lY 12 (sa.E.

25: Moral^. -lærer, en. morallærer; mora-
list, en god Sæde-Lærer og Moralist. Lawgfe-

bek.SA.19. Filosofen og Sædelæreren Con-
inci\is.JohsSteenstr.H.2. -løb, en ell. et

(Moth.S13. JPPrahl.AC.54. Thiele.lIL83.
Aakj.VF.69. Esp.491). ('Sæd-. BornhSEft.21.
Aakj.VF.69. AarbFrborg.1918.68). {ænyd.
d. s.; nu dial.) saaløb; sædekurv. OecMag.IIL
321. Blich.(1920).XXII.187. *Øget nikker.

Harven gaar i Maagers hvide Vrimmel,
|

Muldens Aande stiger tungt om Faders
Sædeløh.Aakj.RS.lS. SprKult.V13f. -los,
adj. spec. (nu ikke i alm. spr.) til IL Sæd
(2): so7n er uden gode sæder; umoralsk. Ørst.

IV.143. jf. jy. sædeløs, sanseløs. Feilb. (vel

til IL sæde), -maaned, en. (sj. Sæd-,
Slange.ChrIV.300). {ænyd. sæd(e)maaned;
foræld., jf. H.olb.Ep.V.35 samt: „kun hos
Bondealmuen, og nu vel aldeles forældet".
Levin.) gi. navn for oktober. Slange.ChrIV
19.117.476. Den 2den i Sædemaaneden faldt

en stærk Regn. Reiser. II. 105. Sædemaaned.
Nye Digte og Ssinge. Dolleris.(bogtitel.l910).

Sal'XV111.436. -mand, en. (ænyd. d. s.)

d. s. s. Saamand. der gik en Sædemand ud
at saae sin Sæd. Luc.8.5. Kornmarkerne love

Sædemanden en frodig E.øst.BUch.(1920).
XX.63. PalM.IL.1.46. Feilb. talem.: sæde-
manden bliver aldrig klog (jf. u. Saamandj.

Hjemmet."U1928.37. Halleby.239. Feilb.
\\

(jf. I. Sæd 5.1) billedl. Din Sæd udstrø!
|

Du store Sædemand!
|
Lad spire, Herre, Or-

dets liimmeUrøl Ing.RSE. VI1. 59. en Digte-
kunstens Sædemand blandt Folketro; en skue-
spiller). Schand. SD. 211. jf. Sædemanden.
(tidsskrift-titel.1879-86). -mark, en. (nu 1. br.

Sæd-. Cit.l738.(APhS.XV344). Thiele.IIl.

149. Gravl.DD.104. f Sædes-. JPPrahl.AC.
96). mark, der bruges som sædejord (-land);

især (til I. Sæd 3^; kornmark. Cit,1713.

(Vider.1.2). der blev Græsset høiere, Sæde-
marken mere og mere liflig giøn. HCAnd.
(1919).II.350. Det var . . en Fryd . . at rulle

igjennem de fulde, frodige Sædemarker.
AntNiels.FL.1.60. Luc.6.1(1907; se u. I.

Sæd 3^. t -maskine, en. saamaskine.

10 Schytte.IR.II.109. -muskel, en. [I. (å ell.)

6] (jf. Siddemuskelj hver af de tre store

muskler, der fra hoftebenets yderside strækker

sig ned til den øverste del af laarbenel. Myol.
(1791).50. Anat.(1840).I.448ff. VoreSygd.I.

85. -mynte, en. (nu næppe br.) 2^ krans-

blomstret mynte, Mentha sativa L. Viborg.Pl.

(1793).119. Wendt.(1810).101. -plads, en.

(jf. -bedj spec. (tidligere) om planteskole.

Fleischer.S.568. -prædiken, en. (dial.,

20 foræld.) om særlig (bededag med) prædiken
ved saatidens slutning. LMWedel.Indenlandsk
Rejse.I,l.(1803).66. MJLomholt.NørreBroby.
(1918).108. -pude, en. I) [Ll.i] (1. br.)

d. s. s. Siddepude. Kurvestol (med) løs

Sædepude. Politi E. KosterbUyn 1923. 2. sp. 2.

TidensKvinder.''/il928.31. 2) [I. (i ell.) 6]

(zool.) haarløs sædebalde hos dyr (aber).

Lutken.Dyr.H2. BMøll.DyL.1.5.

t Sæder-, i ssgr. sideform til Sæde- 2,

30 fx. Sæder-skildrer (Rahb.Tilsk.1794.572).

Sæde-ret, en. [1.3.2] (foræld.) særlig

arveret til selvejergaard (paa Bornholm).
Nørreg.Privatr.il.31 4. MO. -ring, en. [LI]

ramme til (stole)sæde. Møbelsnedkeri.[1937J

.

319. -rag, en. (ænyd. sæd(e)rug ; jf. -korn 2)
saarug (mods. Brødrug^. JPPrahl.AC.51.
Skjoldb.SM.99. Feilb. i talem., se u. -byg.

Sædes-, i ssgr. (jf. Sæds-; nu ikke i

rigsspr.) af 1. Sæd (1-3), se u. Sæde-jord,

40 -mark.
Sæde-stilling, en. [1.6] (jf. -fødsel^

fosterstilling, ved hvilken fosterets sæde ligger

ned over modermunden. Panum.244. Vore
Sygd.IV.180. I. -streng, en. se Sædstreng.

II. -streng, adj. (til IL Sæd 2) som stiller

(ell. vidner om) strenge krav m. h. t. moral
ell. sædelighed, jf.: (Savonarola) stod som
den middelalderlige Religiøsitets og Sæde-
strængheds Protest imod Renæssancens

50 ydMtro.GBang.EK.il.27. -støv, et. se Sæd-
støv.

t sædet, adj. (efter ty. gesittet til IL
Sæd (2); jf. II. sædelig (2.2)) som har ell.

vidner om gode sæder; dannet; kul-
tiveret; civiliseret, den sædede Europæer.
Mall.HG.16. (almuen) seer ikke saa sædet
ud, man hører flere Eder og Skieldsord.

JournalforPolitik.l797.IV305. jf.: Egede . .

ynkedes over, at et Folk, som efter hans

60 Formodning maatte nedstamme fra norske

Christno, nu var vildt og usæåct. Mali.

SgH.258. velsædet, spottet i Biehl. Haarkl.:

velsædede Folkefær. Biehl.Haarkl.40. (jf. Sorø
SamU.143). Birckner.II.132.212.214.
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-sædet; adj. [-|Sæ-58f ell. (1. br.) -|sæ?68<]

(jf. -sædig; især fagl.) til I. Sæde l(i), om vogn
oign.: som har et vist antal sæder ell. har
sæde(r) af en vis form, stilling, be-

skaffenhed; i ssgr. som en- (Amberg.217.

En ensædet, tohjulet Cykle uden Motor.
Rejseliste.^*/tl944.78.sp.l), to- (Amberg.464.

Gjel.T.339. tosædede Bi]^\a,nex.FlyvningHær.

18), tre- (MO.II.1241), fir- (smst.1.495.

Schand.SB.159), tyvesædet (om fartøj: lo

JVJens.(IslSagaer.I.30)) ofl. ell. haard-
(en lang, haardsædet Sot&.Schand.TF.I.lO),
lang- (Kbh.sSporveje.(1936).84), tværsæ-
det (smst.83) ofl. II

til I. Sæde 1.3: Membran-
ventil . . enkelt- eller dobbeltsædet.
IngBygn.l943.Nr.4.annonce.60a.

Sæde-tid, en. (sj. Sæd-. NatTid.^'/»

1904.Middag.3.sp.3). (ænyd. sæd(e)tid) saa^id.

DL.2—22—68. JPPrahl.AC.28.32. LandmB.
11.217. -træ, et. (forst., nu næppe br.) d. 20

s. s. Frøtræ 1. Schytte.IR.II.284. Fleischer.

S.333. -Tåre, en. korn (og rodfrugt-, græsfrø

olgn.), især betragtet som handelsvare (jf.

Kornvare;. Thurah. B. 270. Thiele. 1.245.

Landbo.IV.520. -varp, et. (dial.) d. s. s.

-kast. Anesen.J0.198. -ventil, en. [I.I.3]

ventil, i hvilken lukket bestaar af et vcn-

tillegeme, der trykkes ned i et (ventil)sæde.

Larsen. TeknLeks.1.524. -vifter, en. se

Sædvifter, -vænge, et. (foræld.) vænge til 30

at saa i. AarbKbhAmt.1923.61.1941-42.78.

t Sæd-fad, et. [I.5.2] d. s. s. -kanal.

vAph.(1759). t -fang, et. [1.5.2] d. s. smst.

-fim, et. [I.5.2] (jf. -dyr, -kryb, -legeme,

-orm, -traad og II. Fim; fysiol.) lille, fimrende
legeme (fim) i menneskets ell. dyrets sæd; sper-

matozo; tidligere ogs. om sædlegemer (spermato-

zdider) hos de blomsterløse planter (se Fim
sp. 971*'). AHannover.Overs.afGValeritin: Phy-
siologie.(1857).446. BiblLæg.l857.I.400. Liit- 40

ken.Dyr.2. -flaad, et. [1. 6.2] (med.) (syge-

lig) afgang af sæd uden for den normale
kønsakt (spec.: spermatorrhé). Sal.XVI.497.
ofte skrevet -flod: Moth.SlS. OLBang.T.410.
Sædfloddet (Pollutionerne) hos Drengene.
ArnMøll.Sundhedsl.650. f Sæde-: Apot.

(1791).217. Tode.FS.42.
J| f gonorrhé. Moth.

S13. Apot.(1791).217. -fladbælg, en. ^
den dyrkede fladbælg Lathyrus sativus L.

Sal.VI.663. -flod, et. se -flaad. -følge, 50

en. (landbr.) (rækkefølge m. h. t.) sædskifte

(1); frugtfølge. PhysBibl.II.36. Blich.(1920).

XXII.l. MøllH.V504. -gaas, en. (jf. Klin-

ger-, Ruggaas; \. den vilde andefugl An-
ser segetum (der ofte gør skade paa sæ-

den). Kjærbøll.641. DanmFauna.XXin.187.
-gang, en. [I.5.2] (jf. -leder 2, -streng,

-udførings-gang; anat.) (testiklens) udfør-

selsgang for sæden, Vas deferens. Gynæol.II.
62. VoreSygd.II.365. -gejst, en. [1.5.2] ep

(foræld.) Sædgeisten (aura seminalis) (er)

den ætheriske, og for Øiet usporlige Deel
af den mandlige . . Sædvædske. G'j/nceo^

XIII.107. -gemme, et. I) [1.2] (jf. -hus.

-kar; bot.) beholder (celle), der hos de blom-
sterløse planter frembringer sædlegemerne;
Antheridium. Warm.Bot.517. 2) [1.5.2] (jf.

-bøsse, -patron; zool.) sækformigt vedhæng
paa visse lavere dyrs æggeleder, i hvilket den
ved parringen modtagne sæd opbevares (sper-

matofor). Boas.Zool.*49.331. CP -grøn, adj.

grøn af voksende (umoden) sæd. sædgrønne
Høj dedr&g.ZakNiels.M.13. GeargJens.FH. 13.

-havre, en. se Sædehavre, -nob, en. (jf.

-stak og Kornhob; 1. br.) sammenstillede neg

(paa marken); hob (1). OrnitholFT.XXXIIl.
65. -hus, et. spec. (bot.) d. s. s. -gemme 1.

Rostr.BP.77. Lange.Flora.xxz. jf. Amberg.
-høj, en. [1. 5.2] (anat.) aflang, kamformet
slimhindefortykkelse paa urinrørets væg, der

hos hanlige individer under kønsakten lukker

for urinrørets udgang; Caput gallinaginis.

Anat.(1840).II.458. LandbO.III.310. -hør,
en. (landbr.) 2( alm. hør, Linum usitatissi-

mum L. LandmB.111.98. -høst, en. (mods.
Høhøst; landbr.) d. s. s. Kornhøst. Sal.

XVII.28^ StatistiskeEfterretninger. 1918.135.

-sædig, adj. [-|Sæ*5i ell. (i bet. 2; stun-

dom ogs. i bet. 1) -|SæJ6i] I) (nu mindre br.

end -sædetj til I. Sæde l.i: d. s. s. -sædet;

i ssgr. som to- (PAHeib.E.184. AWilde.Fra
SøogLand.(1891).236. jf.: den lille . . tosæ-

dige EsLngehænk.Rahb.Tilsk.1802.187), tre-
(MO.II.1241. Davids.KK.21), fir(e) sædig
(PAHeib.E.109. HCAnd.TB.IlI.3. Davids.

KK.21) vogn osv. 2) (jf. Sædighed; bot.) til

I. Sæde 1.3, i ssgr. omkring-, over-, under-
sædig. Sædig-hed, en. ['sæ-bi-] (bot.)

svarende til -sædig 2: det forhold, at blomsten

indiager en vis siilling i forhold til frugt-

bunden (er omkring-, over- ell. undersædig).
Warm.Bot.569.
Sæding, en. f'Særing. MylErich.S.59).

(dial.) egl. vbs. til II. sæde 2: det forhold, at

noget sæder, er af den rette, ønskede, ventede

(gode) art; (god) orden; paalidelighed.
der er . . ikke mindste Sædding i din Tale.

Aakj.B.8. saadan havde han altid været,

et bitte Nosselhoved, som der var ringe

Sæding Yeå\sa.SVVIII.6. HansPovls.HF.
182. MDL. Feilb.

Sæd-kanal, en. [I.5.2] (jf. -kar, -rør;

anat.) især i flt., om de fine, sammenrullede,

rørformede organer (kanaler), der danner
testikelvævet; Tubuli seminiferi contorti. Anat.

(1840).11.467. Panum.592. -kar, et. (^
Sæde-. Eilsch.Term.45. OFMull.Svampe.55).
(nu næppe br.) dels (bot.) d. s. s. -gemme 1.

OFMull.Svampe.55. dels [I.5.a] (anat.) om
aarer og (lymfe)kar i de mandlige køns-

organer. Anat.(1840).11.471. -kerne, en.

('Sæde-. Reiser.IV169). (nu sj.). I) (bot.)

frøkerne (1); kim. vAph.Nath.VI.293. 2) (jf.

Frøkerne 2-3) frø, kerne af kornsort, træ-

frugt olgn. De æde Sædekiernerne (0: af

græskar) rht^åQ.Reiser.IV.167 . ConvLex.XVI.
693. jf. MO. t -kirtel, en. [I.6.2] (anat.)

organ, der omgiver hanlige individers (patte-
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dyrs) urinror; blarehalskirtel; Prostata. Myol.
(1791).137. Viborg&Neerg.HB.éO. f -kon-
ge, en. fSæde-. Fleischer.B.22). frøkerne

(1); kim. vÅph.Nath.II.491.VI.293. -korn,
et. se Sædekorn, f -kryb, et. [1.5.2] (jf.

-dyrj d. s. s. -fim. -krøb: vAph.Nath.V11.11.
-kuller, en. se u. II. Kuller 1. -land, et.

se Sædeland. -landsi-far, -landsk, se

Sjællandsfar, sjællandsk, -leder, en. I)

[1.2] (landbr.) i en (rad)saamaskine: rør,

hvorigennem sæden føres (fra tragten) ned i

en i jorden dannet fure. LandmB.1.566. 2)

[1.5.2] (anat.) d. s. s. -gang. Anat.(1840).II.
471. Boas.ZooU49.332.45o. -legeme, et.

[1.5.2] (anat., hot.) sædfim ell. sædcelle (spec.

hos planter; spermatozoid). IlBendz.Alm.Ana-
iomic.(1846-47).521. Warm.Frøpl.449. -loft,
et. kornloft (i bondegaard olgn.); spec. (møl.)

om loft (1.3.2) i mølle, hvor sæden lægges. Mølle-
ri-Tidende. 1886187. 27. sp. 1. SprKult. 1. 126.

-lægge, V. ("sæde-. JPPrahl.AC.20.35.38).
vbs. -niiig (smst.32. Bornh.Samlinaer.IX.
(1915).48). (dial. (bornh.)) (be)saa og (ned)-
Ironile. Naar man har . . saaet og sædelagt
Havre, Erter og Vikker. JPP/a7iLJ^C.35. saa
er Ageren sædelagt. sms<.35. PhRDam.FI.40.
43. -løb, -niaaned, -mark, en. se Sæde-
lob osv. -omløb, et. (jf. -skifte 1; landbr.)

omdrift; rotation. MHans.H.46. LandbO.IV
524. -omskrivning, en. (emb.) et tid-

ligere for beregningen af embedsmænds dyr-

tidstillæg gældende princip, ifølge hvilket til-

lægget rettede sig efter det enkelte aars korn-

pris (i forhold til en vis normalpris); i forb.

lonningstillæg efter sædomskrivning olgn.

(jf. Sædtillæg;. Lov^*/d870.§9. MinT.1904.
B.84. jf. Sædomskrivningstillæg. Sal.'^

VI.608. t -orm, en. [1.5.2] (jf. -dyr, -krybj
d. s. s. -fim. Gynæol.11.23. -overføring,
en. (især landbr.) i forb. kunstig sædover-
føring, om kunstig overføring af sæd (1. 6.2)

i de hunlige kønsveje, spec. m. h. t. husdyr.
LSal.XI.418. -patron, en. [1.5.2] (zool.)

d. s. s. -gemme 2. Bergs.MS.^I.155. -plan-
te, en. (sj.) en af sæd (et frø, en kerne) op-
skudt plante. Bagges.NblD.331. -rense-
maskine (BerlKonv.XXI.49), -rens-
niug(s-maskine), en. d. s. s. Korn-
rensemaskine, -rensning(s-maskine). S&B.
D&H. -rør, et. [1.5.2] (anat.) rør (kanal),
hvorigennem sæden afsondres; spec. d. s. s.

-kanal. Gynæol.n.61. Boas. Zool.*332.
Sæds-, i ssgr. (jf. Sædes-; nu ikke i

rigsspr.) af I. Sæd, se u. Sædart, Sædejord,
Sædudgydelse.
Slæd-skifte, et. (jf. -afveksling, -følge,

-omløb; landbr.) regelmæssig vekslen mellem
de forsk, slags afgrøder i en vis rækkefølge;

vekseldrift. Olufs.NyOec.1. 51. 53.62. Mllans.
H.36. Landbo.IV527. -skole, en. (nu næppe
br.) frøskole; planteskole. Hirschfeld.Frugt-
træersOpelskning.I. (overs.1790).86. -smæl-
der, en. (zool.) kornsmælder (Agriotes linea-

tus L.). HavebrL.*II.359.

sædsom, adj. se u. sætsom.
Sæd-stak, en. (jf. -hob; landbr.)

kornstak; ogs.: (korn)hæs; to store Sæd-
stakke reise sig udenfor Gaarden.CBernft.

NF.IY.lOl. NPWiwel.R.112. UfF. -stok,
en. [I.5.2] (jf. Stok 7.2; anat., nu 1. br.)

testikel. Testis (Testiculus). Liitken.Dyr.'

(1860).2. ArnMøll.Sundhedsl.643. -streng,
en. [I.5.2] ('Sæde- DiætLex.1.132. MR.1828.

10 281. VSO.). (anat.) organ, der bestaar af

sædgangen med dens kar og nerver, omsluttede

af en bindevævsskede. LTid.l754.387. Anat.

(1840).11.472. VoreSygd.I.122. \\ hertil (vet.)

Sædstrengs-betændelse, -fistel, -forhær-
delse, -svulst (Landbo.lY531). -støv, et.

ell. (sj.) en (0FMiill.Svampe.19). ('Sæde-,

smst. Fleischer.HB.234). (bot., nu næppe br.)

blomsterstøv; pollen; ogs. om (modne) sporer

af svampe olgn. vAph.Nath.V1.302. Tode.NH.
20 34. Tidsskr.f.Landoekonomie.1833.28. VSO.
MO. \\ hertil f ssgr. som Sædstøv(s)-traad
(d. s. s. Støvtraad, Støvdrager, vAph.Nath.

V137. VSO. jf. Sædtraadj, -vifter (d. s.

vAph.Nath.V1.303. Amberg. jf. Sædvifter^.

-tid, en. se Sædetid. -tillæg, et. (emb.,

foræld.) lønningstillæg efter sædomskrivning.

Lov'yd860.§9. -traad, en. I) [1.2] (jf.

Sædstøv(s)traad (u. Sædstøvj; bot., nu
næppe br.) støvtraad; støvdrager. Larsen.

30 2) [1.5.2] (sj.) d. s. s. -fim. Ugeskr.f.Læger.

1847.431. NordConvLex.'V612. -udfø-
rings-gang, en. [I.5.2] (anat., nu næppe
br.) d. s. s. -gang. Anat.(1840).II.475. -ud-
gydelse, en. (-f Sæds-. JBaden.FrO.IL
98). [I.5.2] (jf. -afgang, -udtømmelse; 1. br.)

spec. om uvilkaarlig afgang af sæd uden for

samlejet; pollution. Gynæol.III.133. Panum.
514. t -udkastclse, en. [I.5.2] (jf. -ud-

gydelse, -udtømmelse; om pollution: Tode.

40 FS.132. -udtømmelse, en. [1.5.2] (1. br.)

d. s. s. -afgang. Panum.183. Bl&T. -ugle,
en. (jf. Jordugle 2; zool.) natsværmeren
Agrotis segetum (der æder den unge vinter-

sæds rødder). Bergs.MS.^Ltvl.n.nr.16. -uld,
en. (nu ttæppe br.) frøuld. Paulizky.Anviis-

ning tilSundhedspleie.(1798) .50.

Sædvane, en. [isæ5|Va*n9] (nu ikJce i

rigsspr. Sædvaane. Pflug.DP.609). flt. -r.

(ænyd. sid-, sed-, sædvan(e), -vaan(e), glda.

50 sithwanæ, -wanie, sv. sedvana, -vånja, no.

sedvane, oldn. sibvani, -venja (-vandi); af

II. Sæd og Vane; nu (uden for enkelte mere

faste udtryk, navnlig præp.-forb.) især CP ell.

jur., Y) (sæd og) skik, især: som har

fæstnet sig ved langvarig brug (hos en enkelt

ell. flere), spec: gennem flere slægter; skik
og brug; ogs.: (fast) vane. I have en Sæd-
vane (1907: Skik;, at jeg skal lade Eder
een løs om Paasken; ville I da, at jeg skal

60 lade Eder den Jødernes Konge løs? Joh.18.

39. „det er jo Sædvane, at Verten dricker

Giesterne til" . . „Skam faa den der først

fant paa den Sædvane." i/oi&.Jep./.4. det

(var) de Tiders Sædvane, at enhver . . for-
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skaffede sig selv Ret.Wand.Mindesm.LlST.
det (var) mærkeligt . . hvilke nye Sædvaner
og nye Anskuelser der med disse Fremmede
. . vare indtraadt i Rnset. Gylb.TT.5. han
vilde bryde med gammel Sædvåne. CSPet.
Litt.331. (barnet) tilegner , . sig daglig gode
eller slette Sæd\a,neT.VilhRasm.BU.57. skik

og sædvane, se Skik 3.2.
|| (jf. Plads-, Rets-

sædvane og Sædvaneret ndf.) med fore-

stilling om skik og brug, der har vundet hævd, jo

har krav paa anerkendelse, har en vis retslig

gyldighed, dette var fordum Sædvane (1931:

SkikJ i Israel ved Løsning og ved Skiften,

til at stadfæste al Handel, at En drog sin

Sko af og gav sin ]<iæste. Ruth.4.7. man til-

lægger Sædvaner Lovs Kraft, og kalder dem
en Lov, indført ved Undersaatternes idelig

igientagne Gieminger, og forbindende i Følge
Regentens stiltiende Samtykke. Nørreg.Na-
turr.385. gjennem Sædvaner, tildels stad- 20

fæstede af Retsanvendelsen, har der . . for

Handelsforhold udviklet sig adskillige Rets-
normer, som særligt bør fremhæves, og
faktisk Handelsskik bliver i vidt Omfang
bestemmende for Parternes Mellemværende.
Lassen.S0.61. Handelsbrug eller anden Sæå-
\!ine.LovNr.243'Ul917.§l. || i særlige forb.,

navnlig m. præp. han lyver af Sædvane
(nu: af ya.ne).vAph.(1759). Jeg har den
Sædvane, at — o: jeg pleier gierne. F/SO. 30

hun havde for sædvane . . at udforske

(folks) væsm.AOlr.DH.II.138. Sin Sæd-
vane tro havde han ingen Haandtaske
med.AaDons.MV50. KaiHolb.ZH.37. nu især

dels m. præp. efter: efter (ens) sædvane
olgn. Ingen af Skibs-Betienterne maa . .

true (de rejsende) efter gammel ond Sædvane
til at overslaais med Vand. DL.4

—

1—20.

(han) gik i Synagogen efter sin Sædvane
paa Sabbatsdagen.LMc.4.26. det er vist een 40
af Madame Duuses Statz-møer. Hun gaaer
nok og krydser paa Unge Karle efter Sæd-
vane. fi^o?5.L>S'A;.///.i. jeg (var) efter min
Sædvane saa optaget, at jeg ei kunde sove
om iJ^ætteTne. Brandes.Br.1.113. Ludv. dels

i forb. (i)mod sædvane olgn. imod Sæd-
vane drak (svenskerne) ikkun gandske lidet.

Schousbølle.Saxo.45. Mod al Sædvane saaes
kun faa Tilskuere paa Yeien. NPWiwel.NS.
221. Han havde imod Smaabørns Sædvane 50

ikke Tilbøjelighed for Grasid. HKaarsb.DT.
77. AaDons.DU.193.

Sædvane-, i ssgr. (nu. sj. Sædvan (s)-,

se u. sædvanemæssig^, (især tu ell. jur., t)-
-bestemt, part. adj. (jf. -mæssig^. Oads
Mag.1931.485. -mæssig, adj. (nu sj.

sædvan-. Nørreg.Naturr.450. Bl&T. sæd-
vans-. Fædrel.y,1863. 2.sp.2. Sal.VII.859.
XVII. 30). (jf. -bestemt og sædvanlige
som vedrører, svarer til, stemmer med, eo

bestemmes ved sædvanen, sædvanemæssig
Godtgj øreise for (udstedte) Testimonier.
HFRørd.UnivH.III.304. Talen . . blev holdt
i den sædvanemæssige Præketone. Pon^.LP.

VII.138. PJJørg.R.15. -ret, en. en (uskre-

ven) ret, der ikke hviler paa officiel retlig

vedtægt, men paa sædvane ell. domspraksis,
paa retssædvane. PEMull.^II.36. den sjæl-

landske Vordnedes Stavnsbaand grundede
sig ikke paa nogen Lov, men alene paa Sæd-
vaneretten. CPalM.0.387. „Sachsenspiegel",

Landets gamle Sædvaneret. Idstov.FraLuthers
Vennekreds.(1880).2. Hage.^134.

sædvanlis, adj. [sæb'vaJnli] (nu ikke

i rigsspr. sædvaanlig. JJuel.35. Slange.

ChrIV59.92). adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en
(Moth.S1013. Jacobi.Luxd.3. PNNyegaard.
S.123). {ænyd. sidvanlig, -vonlig (HMogens.),
sedvanlig (PJColding.Dictionarium.(1626).

Ii2^), SV. no. sedvanlig, ;/. oldn. sibvenjuligr;

af Sædvane; jf. vanlig og usædvanlig)

1) (især O ell. fagl.; jf. sædvanemæssig;
uden skarp adskillelse fra bet. 2) som stem-
mer med ell. forekommer, bruges i over-
ensstemmelse med sædvane, skik og
brug, alm. gældende ordning, een gang
om Ugen paa de Dage, som sædvanligt er.

DL.l—3—5. (af fremmed gods skal der)

gives tilbørlig og sædvaanlig Told og Rettig-

hed. (Siawgfe.CftrZFJP. Han var . . bleven
begravet uden den sædvanlige Lig-Vaskning.
Ing.EP.III.154. hun (havde) ikke Bønder-
nes sædvanlige Hjemmehue . . paa Hrz.JJ.
11.310. han (skal gøre) et Brændoffer paa
sædvanlig Viis (Chr.VI: som det er ret;

1931: paa den foreskrevne Maade^. 3Mos.
5.10. paa sædvanlige Betingelser. Lwdt;. mø-
det sanimenkaldes paa sædvanlig maade,
paa det sædvanlige sted, til sædvanlig tid

j

sædvanlig fangekost, se u. Fangekost.

2) som man er vant til (plejer) at

forefinde (og derfor venter); velkendt;

ofte forekommende; almindelig (4.i);

ogs. (mods. usædvanUgj.- lidet mærkelig;
dagligdags; almindelig (4.2-3). Vi skuUe
ansee Mirakler som naturlige Kendelser,

saasnart (de) vare sædvanlige. J^Sneed.//.

223. her er da eders sædvanlige Værelse.

Ing.Ef.11.118. han kunde (ikke paa ita-

liensk) gøre sig forstaaelig i Henseende til

de allersædvanligste Tilfælde. PFJac.Breue.
218. Havet kom igjen mod Morgenen, i sit

sædvanlige Leie (Chr.VI afvig.). 2Mos.l4.27

.

min ærede Papas sædvanlige Motto: „At det

nye Aar ikke maa blive værre end det gamle."

Drachm.BF.51. de sædvanlige folk (blev)

højlagte med klæder og hyppig med våben;
men mennesker, der var ansete for onde . .

blev nedgravet langt fra menneskelig bygd.

AOlrE.NO.87. \\ nu især dels m. substantivisk

anv.: det sædvanlige, navnlig i forb. som
være (lidt) uden for ell. ud over det
sædvanlige (AndNx.PE.II.236. PoVi^
1942.11.sp.l), hæve sig over det sædvanlige

(Rahb.&Sander.(Riber.I.xi)) olgn. (jeg havde

tjent) Et Par Skilling ud over det Sædvan-
lige. Waii.P-P.9i. „Har der været noget?"' . .

„Ikke andet end det sædvanlige. En Sag-
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fører ringede om et Møde i Aften." LecA;

Fiseher.HM.41. dels som (beklagende, ringe-

agtende) udtryk for, at noget (m. h. t. en per-

sons væsen, udtryksform olgn.) er saare ell.

alt for velkendt, indtil trivialitet velkendt:

min sædvanlige Mangel paa det, man i senere

Dage har kaldet Steåsa,nds.Rahb.E.I.267.

Kristen var midt i (o: snakkede op om) det

sædvanlige: Krisen, den blinde Regering

(osv.). MartinAHans.N0.21. olm. i udtryk lo

som han blev ved (vrøvlede) paa den sæd-
vanlige maade, i den sædvanlige dur (Feilb.);

det er det sædvanlige (vrøvl) med dig

(LollO.); det er den sædvanlige undskyld-
ning ell. indvending, det sædvanlige svar

(man faar)
\ \\

(sj.) som adv.: paa sædvanlig,

almindelig, lidet mærkelig (fremragende) maa-
de. (skuespillerne) spillede sædvanligt, men
Iscenesættelsen var g]imienåe.JPJac.(Bran-
des.Br.II.327). 20

3) (svarende til bet. 2) som adv. m. særlig

(tids-)bet.: som oftest; gerne (6); i almin-
delighed; sædvanligvis. Sædvanlig bleve

Trængsler . . vort Fædrelands Vei til ny . .

Gla.nds.Engelst.Nat.313. (her nyder gaardens

folk) alle deres Maaltider, deriblandt sæd-
vanligt tre Gange om Dagen varm Mad.
JNPanum. Bornholm. (1830). Till. 82. hvor
upsychologisk tales der ikke sædvanligt om
FoAøTeheT.Kofoed-Hansen.DL.124. Den hvi- 30

de franske Tumling, hos os sædvanlig kal-

det „Pariseren". CGram.Husduen.(1910).68.
Moderen . . virkede mere robust end sæd-
vanlig. i2aafi.TT.69.

II
især i forb. som sæd-

vanlig(t), som det plejer (plejede) at være

tilfældet. Med de Svenske forefaldt, som
sædvanligen, een og anden Tvistighed.

Slange.ChrIY1092. Atisle gik, som sædvanlig
endnu hver Dag ud alene. Grundtv.Saxo.I.

201. den gyldne Viser (paa kirkeuret) var 40

som sædvanligt Udt bagefter Slagværket.
JacPaludan.TS.7. Feilb. \\ mer(e) end
8ædvanlig(t), anv. som grads-adv.: i ikke

ringe grad; i temmelig høj grad; ualmindelig;

usædvanlig, han hørte den stærke Brusen
af en meer end sædvanlig stor Vandmasse,
der drev et Møl\e\iinl.Ing.L.IV92. VilhAnd.
PM.II.213.
SSsedvanli^-hed, en. flt. -er. (ænyd.

sedvonlighed; sj., jf. Levin.) den egenskab 50

ell. det forhold at være sædvanlig (især i bet. 2);
øgs.: noget (der er) sædvanligt, almindeligt;

almindelighed (1.3). Moth.81013. den besyn-
derlige Blanding . . af Selsomhed og Sædvan-
lighed i hans Tnck. Bagges.L. 1. 131. (kunst-

udstillingen bar) i usædvanlig høj Grad . .

Sædvanlighedens Mærker. Bøgh.DD.1871.68.
Til Sædvanlighedeme hos Snorre hører en
Sætningsfolge som denne.Rubow.SP.51. -vis,
adv. (jf. vanligvis ; især (3) som oftest; i 60

almindelighed; sædvanlig (3). det (er) sæd-
vanligviis blot . . for Skiftebehandlinger at

det kan tilfalde militair Etaten at beskikke
Yæigei. MR.1825.124. Gaardsrummet, der

sædvanligviis kun var stort nok for det
eneste lille Blomsteibed.HCAnd.Imp.il.47.
Goldschm.BlS.IY59. Frem.DN.184.
sædTaii(s)-inses8is, adj. se sædvane-

mæssig.

t Sæd-vifter, en. f'Sæde-. AFJust.
Piilearter.(1798).35). (bot.) d. s. s. Sædstøv-
vifter. vAph.Nath.Y137.VL303. VSO. -væd-
ske, en. [I.6.2] (fysiol.) sekret (vædske),

hvori sædfimene svæver. vAph.Nath.VII.9.
SaUXXIII.289. -væv, et. [1.5.2] (zool.)

spindelvæv, som edderkoppens han spinder,

og hvorpaa den afsætter befrugtningsstoffet;

parringsrist. Lieberkind.DYIII.276. -ært,
en. (landbr.) den dyrkede ært Pisum sa-

tivum. MøllH.VI.291. Om LandbrugetsKul-
turplanter.Nr.8.(1890).60.

I. iSæg, subst. flt. d. s. {sv. dial. sågg,

(m)nt. segge, eng. sedge (oeng. secg); besl.

m. oht. sahor (sahir, sahar) i sa. bet. og videre

m. I. Sav og lat. secare, skære; egl.: plante

med skarpe, skærende blade; nu kun dial.)

2( siv (1); især om kogleaks, Scirpus L., og

star, Carex L. (oftest brugt koll.). høe, sæg
og giæs.Cit.l755.(Vider.II.238). OecMag.VI.
392.397. JTusch.291\ Feilb.III.175. DF.
11.141.

II
hertil bl. a. Sæg-græs (Begtr.

Sjæll.II.139), -mose (OecMag.VI.398).
II. Sæs, en. se II. Sæk.
III. 8æg;, en. se Søg.

ISæge, en. se I. Sige.

Sæg:(e)l, sægle, se Savl, savle.

iSæje, en. se I. Sige.

I. ISæk, en. [sægf] fit. -ke ell. (nu ikke

i rigsspr.) -ker (Holb.Intr.I.204. LTid.1728.
261.297. JPJac.(1924).1.43 (arkais.). Feilb.

jf. OrdbS.). (æda. sæc (AM.), oldn. sekkr,

sideform til eng. sack (oeng. sacc og (i bet.

2.1^ sæccj, ty. sack (jf. Sak^, got. sakkus
(i bet. 2.1); laant fra lat. saccus, gr. såkkos,

der igen er laant fra semitiske spr. || sml.

I. Bælg (2))
I) større (langagtig) beholder af blødt

(groft) materiale, fx. læder, papir ell. (nu
oftest) jute, foroven dannende en aabning,

som kan lukkes ved sammensnøring, -snoning

af den øverste del (jf. Sækkemundj, og i alm.

beregnet til transport og opbevaring af tørre

varer (jf. dog Læder-, Skind-, Vand-, Vin-

sæk^; ogs. om en saadan beholder med ind'
hold ell. spee. om selve indholdet. I.l) i al

alm. Joseph befalede, at man skulde fylde

deres Poser (1931: Sækkej med Korn, og
give dem deres Penge igjen, hver i sin Sæk.
lMos.42.25. 6 sække (0: kartofler) fortæ-

rede vi . . selv. FarumEr.99. (han) tager Sæk-
ken paa Ryggen. OeW. Tf 226. Grøden vilde

slet ikke smage ham, og saa traadte han paa
sin Pose, og den tørre Hud i Sækken knir-

kede ganske \iø\t.HCAnd.(1919).I.23. Træ-
kullene (laa) i store flettede Sække. J£?eims.

0.6. en Kludepiller med en Sæk. CÆTons.BX.

30(jf. Kludesæk^. (luftakrobaten) hvirvlende
gennem Luften med tilbundne Øjne og med
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en Sæk over Eoyedet.Pol*/»1941.1.sp.5.
||

om sæh, hvori et levende væsen, der skal

druknes, indesluttes; spec. (jf. I. sække 1.2

;

foræld.) m. h. t. den tidligere anv. straf at an-

hringe visse misdædere (spec. : horkvinder ell. (i

oldtidens Rom) fadermordere) i en sæk og drukne

dem; ofte i forb. som putte (Baden. JurO.
HCAnd.(1919).I.33. Kierk.VI.88), stikke
(Holb. Bars. (1731). IV5.6. jf. sa.DH.1.569.

11.461), stoppe (DL.6—13—25) i en sæk. i_o

de i Forordningen (af 1574) fastsatte Straffe

(for skøger) — Kagen, Øreafskæring og til

Slut Død ved Drukning i en Sæk.HMatthiess.

DK.94. Bagefter kommer (han) Dyret i en

Sæk og drukner å&t.SorøAmtstid.^^'61944.6.

sp.6.
II
m. henblik paa det forhold, at vindenes

gud (Æolus) mentes at kunne indespærre

vindene i en sæk. *fremmende venlig min
(o: Odysseus') Reise

|
Gav han (o: Æolus)

en Sæk mig af Hud . . |
Hvori de susende 20

Vinde han tvang, og spærred dem Udfart.

Wilst.0d.X.v.l9(ff.: (i) Fredensborg (skal

jeg) tilbringe Ferien. Maatte kun Himmelens
Sluser og Boreas Sæk imidlertid lukke sig

(0: maatte vi undgaa regn og blæst) 1 Cit.1840

.

(Hjort.KritLdt.III.199)). \\ m. angivelse af

indholdet; dels v. hj. af direkte tilknyttet

subst.: en stor Sæk Kul. Schousbølle.Saxo.169.

At holde Dem under Armen er det Samme
som at slæbe paa en Sæk Meel. Heib.Poet. 30

11.370. 1 Sæk K&fie.Hage.'1051. Abraham
(tog) Brød og en Sæk (1871: Flaske; Vand.

lMos.21.14(1931); dels i forb. m. med:
*Paa Skulderen han lagde

|
Med Guld og

Sølv en Sæk. OeW.ZXX.i25. 1 Sæk . . m.
Generatorbrænde.PoZ."/i2944.i4.sp.6; dels i

forb. m. adj. som fuld (jf. Sækfuld^, fyldt:

husfolk, børn og andre , . løber iblant kornet,

som står på marken, og bortfører hele poeser

og secke Mde.Cit.l723.(Vider.III.207). 4 40

sække fulde (kartofler). FarumEr.99. *Paa
Ryggen har han

|
En dygtig Sæk, propfuld

af Kobberpenge. OeAi!.Yi35. et Læs af Sække,
propfyldte med Klude. GyrLemche.S.III.26.
uegl.: endeel af de Spanske Skribentere har
begynt at sammen-væfve en Historie fra

Syndflodens Tider, og gifvet os heele Secker

fulde af Konger. Holb. Intr. 1.204. jeg har

lavet mig paa en heel Sæk fuld af Snak at

holde ham . . op med. sa.Jul.2 se. 1.2) i sam- 50

menligninger. (en) troldkælling . . med bry-

sterne kastet bag over nakken som to sække.

AOlrE.NG.447. m. tanke paa en fyldt sæks
massive tyngde, mangel paa elasticitet: *ned
imod Bænkens Planke

|
han faldt saa tungt

som en S3sk.Schand.SD.56. A. væltede som
en 8?ek.Linnemann.LN.127.

\\ (jf. bet. 3.2;

dagl.) i forb. som tøjet, frakken osv. hænger
(siddeT.VSO.VI.201) (om(kring),paa ham)
som en sæk, 0: er for stort, sidder, passer 60

daarligt. Winth.VIII.80. Schand.TF.II.17.
Korch.NielsDros.(1924).196. se ogs. u. Gærde-
stav og I. Staver 1. — om kraftesløs, slap

person: falde sammen (KnudAnd.AR.104),

hænge (Winth. HF. 162. Elkjær. MH. 72),

synke sammen som en fdød. Elkjær.RK.

183. slatten. sa.MH.72. vaad. OItung.PS.

118) sæk.
II (jf. bet. 3.i samt no. dial. sekk-

myrk, sekkende myrk, bælgmørk) i udtr. for

bælgmørke (som i en lukket sæk). Taagen . .

kan lukke sig som en Sæk omkring Skibet.

Pol.^*!il942.9.sp.l. Der er saa sort som i

en Sæk, |
naar vi om Morgnen trasker væk

I

den kolde Vej til Pligten, ilfLorenfeen.

(Blækspr.1943.27). \\ jf. bet. 3.6 : Søndre
Grunden skyder ud fra Stauen (Stavn) og

er dertil landfast, gaar som en Sæk ind til

begge Sider af den. JensSør.11.94. da (de

kejserlige) meente at hafve ham saasom i

en Sæk indsluttet, var hånd gaaen ofver

Oder-StTømraen. Slange.ChrIV889. \\ tale

som i en sæk, (1. br.) tale for døve øren.

VCavling.LFeilberg.(1915).19. 1.3) i andre

faste forb. (se ogs. bet. l.i). \\ fylde en sæk
(med noget), stoppe en sæk (fuld), binde,
lukke, snøre en sæk tiloi^n.

||
(tilsvarende

udtr. i ty., eng., (gl)holl.; jarg., især haandv.,

4>) i forb. som faa, give, tage sækken,
(pludselig) faa sin afsked, resp. opgive sit

tjenesteforhold, „rejse", rømme (egl. m. tanke

paa ranselen ell. køjesækken). OrdbS. || faa
sin sæk malet, (nu ikke i rigsspr.) faa

straf, revselse, haarde ord olgn. PSyv.I.416.

Moth.^S68. jeg maae altsaa vel vente, da

jeg kjender hvor letfængt han (o: en mod-
stander i en polemik) er, at faae min Sæk
malet, om et Udtryk tillades, som jeg troer

ham bedst ioTstsia.eligt.PolPhysMag.VIII.

596.
II

ryste sækken, (nu næppe br.)

tvinge en til bekendelse; gaa en haardt paa
klingen. VSO. \\ slaa paa sækken og
mene æslet. Vogel-Jørg.BO.386. Brøndum-
Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).263. jf.: alle For-

standige er af den Meening, at Sækken ikke

bør undgielde Asenets Ye\l.Biehl.DQ.lV.305.

II
i betegnelser for lege, se Krist.BRL.628.

HjLegeb.73. SprKult.II.61. \\ efter præp. af:

slippe katten af (ell. ud af^ sækken,
(efter eng. let the cat out of the bag)
røbe en hemmelighed. Pol.*''U\1940.13.sp.l.

jf. Vogel-Jørg.B0.516. \\ efter præp. for:

binde (til) for en sæk, spec: binde for

(en) fuld sæk, (nu sj.) have faaet nok; ikke

ønske mere; spec: ikke vise taalmodighed ell.

overbærenhed længere. Moth. S 104. Molb.

Ordspr.356. Grundtv.Da.Ordsprog.^(1875).nr.

282. løse (op) for en sæk, løse det baand,

hvormed sækkens aabning er snøret sam-
men. Wilst.Od.X.v.47. et Par Postbude . .

løser forsigtigt op for Sække, som de kik-

ker ned i. Thuborg.MadsSivkjær.(1940).84.

billedl.: (aabenhjertigt) fremføre, hvad man
har paa hjerte, higer efter at faa sagt. (at)

hykle for (folk), og rose dem, at de skal

løse reent for Sækken, og komme frem med
all deres Daarlighed. Mossin.Term. 754. Veed
Du hvad, Karen, jeg faaer engang løse op

for en fuld Sæk, som de siger . . skal jeg sige
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min Sandhed, saa er jeg intet tilfreds med
Dig. Lodde.(Skuesp.IY284). || efter præp. i

(se ogs. u. Gris l.i, II. Gæk 1.4, Kat 2.2,

Latter l.i, I. Pibe 1.4, I. Pose 1.2, II. Sand
l.s). bringe (Eolb.Eh.1.152), faa (sa.DH.

111.678), have, tage (sa.Heltind.I.124) i

sækken, (nu sj.) (ved list) faa (have,

skaffe) i sin magt. *(fogden) sig stilte an
at være meget kiæck,

|
Og allerede Paars

at have i sin Sæck..sa.Paars.99. de Kej-

serlige tænkte at have heele Dannemark
i Sækken. sa.DH.11. 727. At stikke ell. put-

te En i Sækken (behandle ham. efter

Behag; overvælde ham). Bresemann.Da.Ord-
sprog.(1843).280. i forb. som fylde godt
ell. lidt i sækken: Kornet fylder i Aar mere
i Laden end i Sækken o: har mere Straa

end Kieine.VSO. D&H. hilledl.: Langehek.

Breve.l60(se u. skryde 2 slutn.). (dagl.) i

udtr. for, at flere (uensartede) ting ell. for-

hold (overfladisk ell. med urette) behandles

ens, bedømmes under eet, slaas i hartkorn;

i forb. som slaa i een sæk, slaa i sæk
med (noget), hvorfor skulde (sømændene)
slaas i Sæk med Landjordens Arbejdere?
JernbaneT.'''il934.8.sp.3. Man holder af at

slaa alle Kapitalister i én Sæk. ChrReventlow.

AfenEneboersBetragtninger.(1938).154. Pris-

kontrolraadet har nu slaaet det hele (o:

forsk, slags oksekød) i én Sæk til en ensartet

Pris. Pol."/il941.1.sp.6. det har været i

sæk, før det kom i pose (o: børn gen-

tager de voksnes tale). Krist.Ordspr.nr.9040.

Feilb. Brøndum-Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).
240. OrdbS.(sjæll.). i en gi. juleleg: et barn
i min sæk olgn. Cit.l708.(SprKult.II.22).

JRPaulli.JM.10(jf. smst.28). *Næstefter saa

leeges: et Barn i min Pose,
|
Og før der

kan raabes: et Barn i min Sæk,
|
Da . .

gaar Mødommen vek. Tychon.Vers.203(jf.

SprKult.11.59 f. samt KomGrønneg.IV.440f.).

II
efter præp. med, se I. Pak l.i. 1.4) ordspr.

(kun de mere alm. er medtaget; se ogs. ordspr.

tt. I. Herre 2.1, II. kæk 1 slutn., I. Mølle 1.2,

I. Ost 2.2, Pung 1.2 slutn.). naar man
ryster sækken, da ser ^faar. Moth.SlOB)
man, hvad der er i (den) olgn. Mau.7486

(jf. smst.937.2126). JLGottlieb.Fraseologi.'

(1882).324. II
efter præp. i: to store (dial.

stive. Krist.Ordspr.323. Feilb.III.572) kan
ikke rummes fvære. Heib.Poet.VI.262) i

een sæk, to indflydelsesrige personer ell.

magter inden for samme omraade kan sjæl-

dent enes. Wess.31(se rømme 3^. HFEw.
VT.I.439. Mau.9648. UfF. (nu 1. br.:)

naar man er i sækken, skal man ud
af munden eller af bunden, i nødsfald
maa man hjælpe sig, som man kan bedst.

Mau.7484. VSO. HFEw.VT.1.218. i (nu
sj.) udtr. for, at ord alene ikke gør det, at

tomme løfter er værdiløse: (gode, mange,
store, søde) ord fylder kun lidt i sæk(ke)
(ell. fylder ej (ell. ingen^ sæk(ke)^ (men
røber snarere mangen gæk). Mau.7256.

Moth.O47.S105.840. VSO.IV.0213.V1.26. der
gaar mange ord i en lang sæk. Mau.7252.
PalM.IL.II.712.

2) (jf. Haarsæk 1; bibl.) egl.: groft stof,

hvoraf sække laves; det mørke stof af gede-

éll. kamelhaar, der af jøderne brugtes til

sørgeklæder, bodsdragt; sørgeklæder osv. af
saadant stof; ofte i forb. (klæde sig i) sæk
og aske, se I. Aske 1. (Jakob) lagde (1931:

10 bandt^ Sæk om sine Lænder, og sørgede
over sin Søn lang 1\å.lMos.37.34. Israels

Børn (forsamledes) med Faste og med Sæk
(1931: i Sørgedragt^ og med Jord paa sig.

Neh.9.1. (de) overstrøede deres Hoveder med
Aske og udbredte deres Sæk for Herrens
Ansigt, og de lagde Sæk om Alteret. Jud.4.8.

alle hans (o: en græsk oprørers) Tilhængere
maatte gaa for i Veyen med afragede Skæg,
bare Føder og førdte i SækeT.Holb.Intr.^.

20 220. i sammenligning: Jeg klæder himmelen
med sorthed; og giør dens tække, som en
sæk (1871: Sørgedragt). Es.50.3(Chr.VJ).
En qvindes ondskab forvender hendes aasyn,

og formørker hendes ansigt, som en sæk
(1871: Sørgedragt). Sir.25.18(Chr.VI).

3) billedl. ell. overf. anv. af bet. 1, om ting

ell. forhold (jf. ogs. Maddike-, Ormesækj.
3.1) i al alm., om hvad der ligner ell.

sammenlignes med en sæk. En sidste Las
30 Sejl hang byldtet i en Sæk om Storemærsraa.

ORung.VS.5. „Sylte i Sæk", (o: sylte) presset

i et linned Stykke med Mursten paa.Berl
Tid.'^U1944.Sønd.l5.sp.3. om mørke, der om-
giver ell. opsluger noget (jf. u. bet. l.i): *I

sorteste Sæk (o: ved vintersolhverv)
\
vender

Solen, JFJens.C 75. Haglbygen lukkede en
Sæk af Mørke om Ski\iet.EBertels.MH.66.

3.2) (jf. u. Sække- i ssgr.; især dagl.) om løst-

siddende, (for) vidt klædningsstykke.
40 Paletot . . nymodens Klædningsstykke for

Mandfolk, „Sæk". Meyer.^601. den kjole er da
en værre sæk! I

jf.: Haardnakket at beholde
Sækken (o: klæderne, „kludene") paa har skaf-

fet mangen Kvinde en Mand. JVJens.RF.79.
3.3) poselignende del af forsk, redskaber

(jf. u. Skindsæk 1). \\ (fisk.) den sækformede
(tætmaskede) del bagtil i et trawl ell. vod,

hvori fiskene samles; hov (II.2.3); kalv (1.4).

Cit.l700.(AarbFrborg.l913.14).Drechsel.Saltv-
50 fisk.ll.l7.51f. UfF. li J^ del af sækkepibe,

hvori luften opsamles. Moth.S107. MO.(u.
Sækkepibe^. Musikkat.20.

|| (jf. Sækvægt;
smed.) det nederste rum i en smedebælg.

UfF.(jy.). II ^ om klyssæk. VSO.
\\ (fagl.)

om lille gummibeholder til blækket i en

fyldepen; jf.: Inden i Beholderen (o: fylde-

pennens) anbragte man en saakaldt „Gum-
mi sæk", som kunde trykkes sammen
ved Hjælp af en Klemmeraekanisme. Togeby.

60 SmaaOpfindelser.(1939).77.
\\

(især ^li) ud-

videlse af et skydevaabens løb, fx. foraarsaget

ved, at mundingen har været (delvis) tilstoppet.

MilTidsskr.1965.82. Bl&T.
\\

(kog.) fordyb-

ning i kedel, kogekar, der gaar ned i et komfurs

XXIII. Eentrykt •/, 1945 6
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kogehul. SorøAmtstid.^/al945.7.sp.2. 3A)(især
zool. ell. med.) om forsk, organer i ell. be-
standdele af et menneskes ell. dyrs legeme.
Kroen er . . egentlig kun en stor Sæk, liggen-

de i Forlængelse af den øvrige Tarmkanal.
Bergs.MS.'I.lll. om yver: *Tøm nu mellem
Kløverblomster Koens spændte Mælke sæk!
Holstein.MM.74. om en his honninghlære: *jeg
(o: Amor) (nød) den smeltende Honning, naar
tidt jeg fanged i Haven

|
Mangen surrende lo

Bi, røvende Sækken fra den. Heih.Poet.
VIII.22. jf. B. o nnin g s æk.Morley.Bifolket.
(overs.l911).24. om hylster, gemme for æg,
larver, pupper: Sækedderkop . . har om For-
aaret en hvid Sæk, hvori den bærer sine

Æg.VSO.fu. Sækedderkopj. DanmFauna.
XXI.34. *Der hang paa et Straa en tør
gul Sæk,

I

og pludselig fik denne Sæk en
Læk —

I
og saa var en Sommerfugl født og

væk. Holstein.SB.9. spec. om poselignende ud- 20

ell. indkrængning, hudfold, omgivende hinde,
(beklædning af) hulrum i legemet: en Absces
(kan), naar dens Sæk tilintetgjøres, give
Anledning til Infiltration af Pus i de om-
kringliggende Dele. ThBricka.AP.3. Den Sæk,
der omgiver Fosteret og Fostervandet, be-
staar af 3 Lag. LeopMeyer.S.lO. Hannen (hos
klapmydsen) er kendetegnet ved den ejen-

dommelige Sæk, som den har paa Næsen,
og som den kan puste op. Lieberkind.DVXI. 30

383. ofte i ssgr., se fx. Blæk-, Brok-, Gift-,

Haar- (2), Mave-, Slim-, Strubesæk. 3.5)
(bot.) poselignende dannelse, parti hos
planter, bl. a. om sporesæk hos sæksvampe
(HavebrL.*II.882) og om støvsæk (Drejer.
BotTerm.91). jf. ogs. Kimsæk (1). 3.6) (især

fagl.) om poselignende indbugtning i

skyttekæde (VigMøll.HJ.163), militær front
olgn. ell. (især) om sted, lokalitet, der
ved sin form minder om en sæk; om vig, 40
der skærer sig ind i landet, fordybning i hav-
bunden olgn. : en Sæk el. Bugt ind i Sandkan-
ten. JensSør.II.70. i best. f. som stednavn:
smst.I.199 (jf. KayLarsen&LEGrandjean.Sø-
kortetsStednavne.(1944).21.33). en lille Bugt
ind mod Saltø kaldes , . Sækken. PEJensen.
Gavnø.(1902).14. || om (paa siderne afgrænset,

langagtigt) sted (i terrænet), der er saaledes

beskaffent, at udgangen derfra kun kan ske

ad een vej (og som derfor let kan spærres); so

især i udtr. for at indeslutte en modstander et

saadant sted. de Svenske sluppe . . ud af

Sækken (0: Kiels havn), som Peder Galt
var forordnet at holde tilbunden. »Siaw^e.

ChrIV.1245. da Hertug Kasimir havde spær-
ret denne Havarm i Nord og hans Broder
Bugislav i Syd, syntes de Danske fangne
i en Sæk.JohsSteenstr.(UnivProgr.l900.II.
115). paa begge Sider stod Modstanderne i

tætte Fylker. Den Sæk bød de ham nu at eo

gaa ind i, om han vilde frem til Tingstedet.
Kyrre.(IslSagaer.III.211). om gryde (L2.2),

kedel (1.2.5) i (ræve)grav: i dette Tilfælde
bliver Ræven (i graven) ofte mødt og for-

hindret i at komme ud; og gaaer han ind i

Sækken, kan kun een Hund . . ligge for.

Blich.(1920).XV1.90. i best. f. som gadenavn

(jf. Sækkegadej; HMatthiess.Gader.59. jf.:

alle Forsøg herpaa fører i en Sæk (olm.:
blindgade^. LJac. Svenskevældets Fald. (1929).
121. 3.7) (nu især dial.) i forsk. udtr. for
vejrforhold, i vejrregler olgn.

|| (jf.ænyd.
se(c)k i lign. anv.) om den af- ell. tiltagende

maanes konvekse side; i vejrspaadomme som
fx.: Hvis Nyaarsny ligger meget „paa Sæk-
ken", d. V. s. med Rundingen nedad, saa
ansees det som Tegn paa et vaadt Aar.
JKamp.Da.Folketro.(udg.l943).32. Når må-
nen hænger med sin sæk, trækker den van-
det af vor hæk. Krist.JyA. Till. 1. Afd. 49.
Brøndum-Nielsen.Da.Ordsprog.(1942) .327.

||

om (mørk) sky(banke) i horisonten, hvori
solen tilsyneladende forsvinder ved sin ned-
gang; i forb. solen gaar ned i en sæk.
VSO. AndNx.DM.I.102. Han saa Solen
gaa ned i et graat Skylag, i en Sæk. Olesen
Løkk.KB.36. vejrrim: naar solen gaar ned i

en sæk, staar den op i en bæk olgn., solens

nedgang i et skylag varsler regn den følgende

morgen. Moth.S105. JKamp.Da.Folketro.(udg.
1943).32. UfF. sjældnere: naar solen gaar
ned i en bæk ell. bænk (jf. Bænk &), staar
den op i en sæk ell. sænk. Feilb.III.454.

jf.: Han gik (ud) for at se, hvad Vejr Dagen
vilde bringe . . Solen (sad) og lurede inde i

en rødulden Skysæk . . Naa, ja! . . Op i en
Sæk og ned i en Bæk. Ja, hvorfor ikke.

ErlKrist.St.86. 3.8) (1. br.) om hvad der
rummer meget forskelligt; samling,
indbegreb af forskelligt. Det gjør mig
ondt, at Pal. Muller ikke vil med i Sækken
(o: repræsenteres i en antologi). Rich.(Bran-
des.Br. 1.272). Man taler om at komme en
Kat, en Hund og et Pindsvin i samme Sæk.
En saadan Sæk fuld af Uforligelighed har
jeg \æTQt.AndNx.LK.8. 3.9) (sport.-jarg.)

om eftertrykkeligt nederlag i fodbold olgn.

(der „slæbes hjem" af det tabende hold); ofte i

forb. faa en sæk (UfF.). B.T."'/id931.11.
sp.l. En „Sæk" til B. 1908. B. 1909 vandt
med 6—l.PoU'>/M38.8.sp.5.

4) (jf. Sak 2) billedl. ell. overf. anv. af bet.

1, om levende væsen. 4.1) (sj.) i al alm., fx.

om dyr, hvis skind er for stort p. gr. af krop-

pens magerhed: Det (o: en udhungret ulv)

var en mager Sæk.KnudAnd.HH.116. 4.2)

(ænyd. d. s.; efter ældre ty. sack, mht. sac

i sa. bet.) f skøge; hore (jf. Skandsæk^.
Moth.S104. Cit.beg.l8.aarh.(Thott8°469.251).

II
ogs. som nedsæt, betegnelse for sladderagtig,

ondskabsfuld kvinde. Moth.S104. jf. Skvalder-
sæk. 4.3) (jarg., vulg.) grim ell. kedelig ud-

seende ung pige; ogs. i al alm. som skældsord

til (ung) kvinde. Godt Skyts betyder søde
Piger med sex-appeal, hvorimod Piger uden
denne Egenskab betegnes som Sække. CH
Clemmensen.MitKøbenhavn.(1939).231. Berl

Tid.''/iol942.M.20.sp.2. dumme sæk! I
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II. Slæk, en. [sæ^] (nu sj. (jf. u. Hænge-
sæk^ Sæg. SvGrundtv. Blaum.StS.59; maaske
svarende til en ældre udtale m. lang vokal

(og stød), jf. hest. f. S?eken.JHLars.HA.I.
17). {psnyd. i ssg. hængesæk (s. d.); mu-
ligvis sammenfald af to forsk, ord, der fore-

ligger i: 1. no. dial. sæk, fordyining i jorden,

maaske hesl. (ell. identisk) m. Sænk (jf. u.

Hængesæk^. 2. sv. dial. sågg, sumpet jords-

mon (se ActaJutl.IX,1.346), vist hesl. m.
skaansk sogg, vaad, fugtig, isl. saggur, soggur,

d. s., saggi, soggur, væde, fugtighed, shetl.

sogg, sagg, tæt støvregn; i rigsspr. nu vist

kun i ssg. Hængesæk (jf. ogs. Mosesæk^)
fugtig, sumpet (oftest græsklædt) stykke eng

ell. (især) mose, som hviler paa stærkt vand-
holdig hund og derfor fjedrer, giver efter ell.

brister, naar det betrædes; g unge; hænge-
dynd. *Der var ej Ande-Mad, som Vandet
paa sig giør,

|
Ej Padde-Leg, ej Sæk, men

lutter Sukker-Rør. jffeZf.Poei.22. OeconJourn.
1757.337(se u. Jordgrødej. JHLars.HA.I.

16 f. UfF. som (del af) stednavn: Stedn.Y
192. VI.355.

III. iSæk, en. [sæg] {jf. ænyd. sække-
broder, svirebroder; fra ty. zeche, rækkefølge,

selskab, drikkelag; jf. III. sække; foræld.)

sviregilde, drikkelag, ell. hvad der drik-

kes, fortæres ved et saadant. *Hver vilde

Sækken heel betale. ChrBorup.PM.148.
\\

spec. i udtr. for, at hvad der blev nydt, be-

taltes af alle deltagerne i fællesskab, med lige-

lig fordeling; i forb. som drikke paa sæk,
se CNyrop.IIaandv.226. jf. smst.79.

IV. iSæk, en. se II. Sekt.

Sæk-, i ssgr. af I. Sæk 1 og (især) 3
(og I. sækkej; om vekslen ml. Sæk- og Sække-
se u. Sække-, -astet, adj. {2. led afl. af
II. Ast (se u. Ats); nu ikke i rigsspr.) som
har en svær, bred (hængende) (bukse)hag;

sækrøvet. Moth.S106. VSO.(„I lav Tale-

brug"^, -baget, adj. (jf. -astet; sj.)

hængebuget, -vommet, en lille hjulbenet, sæk-
buget, slatnakket Trold. NPWiwel.NS.25.
-bæger, en ell. (1. br.) et (VSO.). (jf.

Judaspenge 2 ; nu sj.) ^ planten Lunaria L.,

hvis ene par bægerblade har et sækformet ved-

hæng; maaneskulpe. Viborg.Pl.(1793).133.

Lange.Flora.*(1864).484. -bærer, en. (zool.)

natsommerfugl af familien Psychidæ, hvis

larver (og hunner) lever i et af plantedele

olgn. dannet sækformet hylster. Brehm.Krybd.
601. DanmFauna.XXI.33. -drager, en. se

Sækkedrager. -dngsvamp, en. (hot.)

sæksporesvamp af ordenen Exoascales (ell.

Taphrinaceæ), hvis sække danner en dug-
agtig belægning paa de angrebne (løv)blade.

HavebrL.*II.882. -dyr, et. (zool.) I) (jf.

Posedyr^ f pungdyr. Amberg. 2) mindre
havdyr med sæk- ell. tøndeformet legeme af

gruppen (rækken) Tunicata (omfattende hl.

a. søpunge, ildpølser og salper). Brehm.
Krybd.846. Lieberkind.DVIV14f.47. -ed-
derkop, en. (ty. sackspinne ; zool., nu næppe

br.) jagtedderkoppen Pardosa (Aranea) saccata,

hvis hun hærer æggene i en sæk (1.3.4). Kiel-

sen. (Funke. Naturhist. f. Ungdommen.*(1801).
129). PJEstrup.Insektologien.(1828).534. VSO.
-formet, adj. (1. br. sække-. Lind-
bæk.De da.Franciskanerklostre.(1914) .246. —
nu 1. br. sæk-formig. Anat.(1840).II.388.

Glahder.Retskr. — nu sj. sække-formig.
JFBergs.G.573. VSO.). af form som en sæk.

10 kort sækformet (Rostr.Flora.*(1873).94: sæk-
formig; S]?OTe.Rostr.Flora.*(1882).100. De
tidligste Mavedyr var sækformede. JFJens.
(PoV^U1942.10.sp.5). -fuld, en. hful',

ogs. -ful] flt. -e ell. sækkefulde. saa meget

som (kan) rummes i en sæk. Hånd bar En
Sæckfuld af det røvede gods. RasmWinth.S

.

122. to pæne Sækkefulde god, tung Byg.
Lauesen.RVin. talem.: det er sværere end
at passe paa en sækfuld lopper, jf. KMich.Den

20 farligeAlder.(1910).201. \\ i videre anv., om
(meget) stort kvantum. S&B. Uafladelig ud-
blæser han Sækkefulde af pilraadden Tarm-
gas. C£?ans.BZ.i96. -gade, en. se Sække-
gade, -hinde, en. (jf. I. Sæk 3.4; anat.)

hinde, der danner ligesom en sæk om visse

organer i legemet; spec. om serøs hinde (Mem-
brana serosa). Lutken.Dyr. ^xXV. LandhO.I.
489.

I. sække, v. ['sæga] -ede. vbs. (1. br.)

30 'ning(vAph.(1764). VSO.). (glda.d.s. (ibet.

1.2^; SV. såcka, isl. sekkja, oldn. sekka, eng.

sack, ty. sacken, såcken, holl. zakken, mlat.

saccare, putte i en sæk, lat. saccare, filtrere

(gennem en pose, sæk); afl. af I. Sæk; især

fagl.ell. dial.) \)komme i en sæk ell. sække.
I.l) (jf. omsække; fagl.) m. h. t. ting, især

varer. Andre . . sælde og sække (frøet) tillige

paa samme Seil det tddrskes.OecMag.I.159.

Sække Korn i.vAph.(1764). (de skulde) være
40 ved Skibet, sætte det i Stand . . sække

Varer, og sørge for hvad der ellers behøvedes.
NMPet.IslFærd.III.330. (kulsvieren) havde
faaet Kullet sækket og gjort klar til Salg.

AarbFrborg.1940.10. \\ sække ud, komme
(fordele, udveje) i sække. Sæden sorteres efter

Størrelse og . . sækkes \id.LandmB.I.652.

smst.II.131. jf. (m. sa. bet.): Melet afsæk-
kes ved I{3ia.ndkia.tt.FerdJensen.Mølleindu-

strien.(1893).192. 1.2) m. h. t. levende væsner,

50 der druknes; dels (nu 1. br.) m. h. t. dyr:

at sække en Hund, en Kat o: drukne den.

VSO. D&E. dels (foræld.) m. h. t. person (jf.

I. Sæk sp. 79^«): TroelsL.XII.171. hun burde
sækkes og druknes. Breum.FS.289. ThitJens.

SK. 11.203. 2) (næsten kun dial.) løfte,

hale op i (og ryste) en sæk ell. foretage
lignende bevægelser med andre ting.

2.1) (jf. III. pose 1.2^ i egl. bet.: (gentagne

gange) løfte op i en sæk (og vide dens mun-
60 ding ud) under ifyldningen og støde den mod

underlaget, saa indholdet kommer til at ligge

mere kompakt; nu (jf. VSO.) vist kun i forb.

sække op (i en sæk) (nu sj. sække en sæk
op. smst.). Moth.S106. Esp.490. Thorsen.



87 sække Stekkegyde 88

180. Feilb. UfF. 2,2) m. h. i. levende væsen:

løfte op og ryste (som en sæk); bære paa noget,

der ideligt lettes ell. rystes; ogs.: ruske i;

knubse, at sække Svinet bag til, det er: ved

at tage det i Bagbenene, hæve det op fra

Jorden og ryste det.Viborg.S.62. gaae og

sække med en Unge paa Armen.MDL. Jeg

sækkede ham tilgavns. F^SO/^V-/^. 2.3) (jf.

bet. 4) m. h. t. klædningsstykke, der truer

med at glide ned: hale, løfte op i (for at holde

det paa plads). Sække paa sine Buxer o: lette

ideligen i dem, for at holde dem oppe.

VSO. (fynsk), især i forb. sække op (i

bukserne, skørterne): smst. (han) sækkede
Buksebagen oTp.HansPovls.HF.20. UfF. 3)

(nt. dat sackt gout (SpracheundVolkstum.

Y(1935).287); dial.) intr., om høst, avl:

fylde godt i sækken, give stort udbytte; skæppe
(II.l.i). Januar maa af Kulde knage, naar
Høsten skal sække godt. CReimer.(FynsTi-
dende."/iol940.Sønd.6.sp.5). 4) (maaske del-

vis sa. ord som II. sække; dagl., delvis dial.)

om klædningsstykke: være for vid og hænge

i folder ell. hænge slapt ell. for langt ned;

ikke slutte stramt ell. sidde (oppe) paa
plads; pose (III.2.1); dryppe (4.i); pjokke

(3); hænge og slaske. Mig synes, Kaaben
sækker alt for meget. F/SO. Kiolerne maae
nuomstunder sække om Livet, istedetfor at

de tilforn sluttede til det. sws^ MO. Kjole-

livet sækker alt for meget. D&H. Bukserne

. . sækker . . hindrende ned om Haserne. Fær-
løse.Jonna.(1938).76. Esp.491. UfF. der er

noget, der sækker i siden paa kiolen. OrdbS.
(kbh.).

II. sække; v. ['sæga] -ede. (vist afl.

af sakke ell. egl. sa. ord som III. sikke; ogs.

berøring m. I. sække (4); dial.) synke ned
ell. tilbage; især (jf. Esp.471 samt u. I.

sække i) om levende væsen (person): (under
gangen) synke ned i knæene ell. bevæge

sig langsomt, besværligt (som svagelige, af-

fældige personer, ell. fordi man slæber paa
noget tungt); sjokke; ogs.: nøle; blive til-

bage; sakke agterud. Rask.FynskeBS.61.

de amerikanske Høns sækkede omkring, med
Fjerene voksende lige ned til Fodledene.

ThitJens.FS.182. Han sækker i Knæerne
og lader Hovedet daske ned paa Brystet.

HolgerRasmussen. ,, Lille Vorherre. " (1907) . 39.

UfF. t sække af, sakke af, agterud. VSO.I,
95. jf.: Alle de, som i Slaget fra Fienden
vige, eller afsække, uden (tvingende aar-

sag), skulle . . derfor straffis paa Livet.

FrIVsSiø-Artikler.§115.
III. t sække, v. -ede. {til IIL Sæk; jf.

ty. zechen) i forb. sække op, (egl. om del-

tagerne i et (drikke)gilde) gøre regnska-
bet op (ved at betale og fordele udgiften paa
de enkelte deltagere). Land-Prang af . . unge
Mennisker (som) betaler engang eller to for

først (o: straks), for at faae større Credit,

sækker endelig op med Kræmmeren ved
Baxikeiot. OecMag.Vin.245. jf.: naar der

bliver opsekket med ham (o: naar han
har betalt sin gæld). Rostgaard.Lex.041c.

(sml.VS0.1V.0179. VI.28)

.

i$ække-, i ssgr. især af I. Sæk 1 (jf.Sæk-);

undertiden veksler Sække- og Sæk-, se ndf. 1. 21
og 23 samt u. sæk-formet, -maas, -røv(et),

-spinder, Sække-drager, -gade, -loft, -side;

saaledes foruden de ndf. anførte en række letfor-

staaelige ssgr. som Sække-fabrik(ant), -forret-

10 ning, -handel, -industri, -lager, (en) -leje, -ma-
ger, (et) -mærke, -renseri ; desuden kan nævnes
en række (fagl., især møl.) betegnelser for

forsk, redskaber, indretninger, hvormed sækk£
fyldes, fastgøres ell. transporteres, som Sække-
fylder, -klemme, -rem, -spænder, -tud

||

(undertiden vekslende m. Sæk-^ til I. Sæk
3.2 ell. I. sække 4, i (1. br.) betegnelser for

meget vide, posende klædningsstykker (jf.

Pose-benklæder, -bukser, -ærme/- Sække-
20 bukser (JVJens.G.208), -frakke (ORung.
(DanmHVC.58). Sæk-: Manufact.(1872).

380), -jakke (Kidde.Denanden.(1909).132),
-ærme /'Sæk-: JVJens.SS.86). -baaiid,
et. (især fagl.) stykke sejlgarn, hyssing, hvor-

med en (fyldt) sæk tilsnøres, -lukkes foroven.

Moth.S106. Rønberg.GK.86. -bor, et.

bor til optagning af større materialeprøver

(fra løs bund), hvor det ved boringen løsnede

opsamles i forneden paa borestangen anbragte

30 sække. TeknLeks.1.524. -bord, et. (jf.

-bænk; fagl. ell. dial.) bord (fx. i mølle, paa
gaardsplads) til anbringelse af sække. Ojel.

M.385. UfF. -bænk, en. (jf. -bord; møl.)

(indstilleligt) bræt under meltuden, hvorpaa
sækken anbringes. SvendbAmt.1908.146. Den
gl.By.1930-31.102. -drager, en. (Sæk-,
vAph.(1759). jf. VSO.). (ænyd. sæckedra-

ger(e) ; nu næppe br.) person ell. dyr, der bærer

sække; især i talem.: (det er dumt, naar) det

40 ene æsel skælder ell. kalder det andet for sæk-
kedrager, man bør ikke laste andre for fejl ell.

egenskaber, man selv har. Mau.347. vAph.

(1764). CBernh.III.232. Krist.Ordspr.631.

-forklæde, et. (især dial.) sækkelærreds-

forklæde. Stuck.111.432. MartinAHans.NO.
24. -formet, adj. se sækformet. -gade, en.

(ogs. Sæk-. PoV*U1891.2.sp.l. EBrand.UB.
90. Rimest.DF.22). (jf. ty. sackgasse ; efter fr.

cul-de-sac; jf. -gyde, -stræde, I. Pose 2.6

50 samt I. Sæk 3.6; især CP) gade, der ender

blindt; blindgade, -gyde. BerLiisb.Kbh.igl.

Dage.(1901).252. EistMKbh.3R.lV.225.
\\

ofte overf. Overklassen . . var kørt fast i

eVi^^]ikegs^åe.HHostr.PaaAkkord.(1897).155.

Rundt omkring i Verden opdagede de Tæn-
kende, at de var kommen ind i en Sække-
gade. i2ode.P.24. -gods, et. (især Y) (grove)

varer, som emballeres i sække. Moth.S106.

VSO. Eage.^997. m -gyde, en. (jf. -gade

60 samt I. Slippe 2) blindgyde. D&H. CHans.F.
375. uegl., om terræn, lokalitet, som kun til-

lader adgang ad een vej. KKålund.SS.I.313.
Arabien var som en Sækkegyde, hvor de

fjendtlige Hære vel kunde komme ind, men
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hvorfra der ikke var nogen Vej tilbage.

Østrup.Muhammed.(1911).10. \\ (jf. -gade

slutn.) overf. Socialdem}^' »1922.1.8^.3. For-

skerne . . står i fare for at forvilde sig ind

hver i sin sækkegyde.Grønft.ZM.Si. -hals,
en. (1. br.) den øverste, smalle del af en

(fyldt) sæk oven for sækkebaandet; snut (3.2);

snøvs (2). AndNx.PE.I.ll. -holder, en.

(fagl.) indretning, hvormed en sæk under

fyldningen holdes aaben og strakt. FerdJensen.

Mølleindustrien.(1893).265. MaskinbogLandm.
614. -kalk, en. (bygn.) melkalk (der kan
opbevares i sække uden at sprænge disse).

Sal.*XVI.887. HFB.1936.XLV. -kapløb,
et. (nu 1. br.) sækkevæddeløb. Legeb.I.a.21.

-laas, en. (især møl.) indretning, hvormed
(mel)sække under fyldningen fastholdes til (mel)-

tuden. Molitor.(1891-95).32. FerdJensen.Møl-
leindustrien.(1893).264. -latin, et, en.

(dial.) latinske (for)bogstaver, som paamale-

des sækkene, for at ejeren kunde identificere

dem, ell. som brugtes af bønder som under-

skrift. AntNiels.Landsbyliv.(1894).181. Fr
Grundtv.LK.207 (se u. Latin 2). AarbHolbæk.
1943.140. -loft, et. (møl.) rum, loft (I.S.a),

i mølle (ell. (korn)magasin olgn.), hvor korn-

sækkene henstilles. OrdbS. Sæk-: Martin

A

Hans.JR.94. -lærred, et. flt. (især fagl;

om forsk, arter ell. stykker) -er (Hallager.84.

Manufact.(1872).387. FagOSnedk.). (jf. -tøj

samt I. Stri^ Q^oft, vævet lærredsagtigt stof

(fremstillet af hamp, blaar ell. (nu især)

jute), hvoraf sække, dækkener, visse grove

beklædningsgenstande olgn. tilvirkes; hessian.

Moth.S106. Blich.(1920).XXII.183. Manu-
fakt.(1942).57. (jf. I. Sæk 2; 1. br.) om
bodsdragt: *Du skal gaae med Sækkelærred

|

Paa din bare Krop en Ma.Bined.Hrz.D.II.68.

II
gen. sækkelærreds brugt som adj. ell.

1. led af ssgr. et grovt Sækkelærreds For-

klæde. PHans. KK. 118 (jf. Sækkeforklæde^.
Dagrenovationen (med) de snavsede Mænd
i deres Sækkelærredskitler. JVJens.D.37.
-løb, et. (mindre br.) d. s. s. -væddeløb.
S&B. IdrætsB. 11.621. JSMøll.FH.II.37.
billedl.: det burleske Sækkeløb, hvori Æte-
rens Kongebørn (o: ørnene) bevæger sig paa
Jorden. Pont.F. 1.211. -løfter, en. (fagl.)

redskab, hvormed en sæk let kan løftes op
(naar den skal bæres ell. styrtes). LandbO.lV.
531. PoV%1934.9.sp.6. -maas, en. se Sæk-
maas. -mand, en. {glno. sekkjarmunnr;
fagl. ell. dial.) den aabning øverst paa en sæk,

hvorigennem indholdet paafyldes ell. udtømmes.
ChMourier. Brød. (1821). 82. FrGrundtv. LK.
206. LollO. jf. Feilb. -naal, en. (jf. Pak-
naal; fagl.) grov (sy)naal, hvormed sække
olgn. sys. Moth.S107. Biehl.DQ.IV133. Tekn
Leks.1.383. -pibe, en. {ænyd. d. s., jf. ty.

sackpfeife, eng. bagpipe) primitivt blæsein-

strument, bestaaende af en lufttæt lædersæk (jf.

I. Sæk S.s), der gennem et rør kan blæses fuld

af luft, som derefter ved tryk med armen atter

udtømmes gennem nogle (med forsk, lydhuller

forsynede) piber, hvorved toner dannes, (ofte i

forb. som blæse, spille paa sækkepibe^. Holb.

Plut.II.6. *Sækkepibens skarpe Toner. PalM.
VI.222. MusikL.II.376. m. henblik paa den
(tarvelige) falske musik, dette instrument kan
præstere: har jeg rykket ud med Sproget, skal

Du heller ikke spille Sækkepibe med falske

Toner. JHugo.HM.IV.56. jf.: Dunsterne (o:

af tobak) . . bringe Dem til at raisonnere,

10 som en ^^\±e-Vi\)e.Ew.(1914).IV.269.
\\

hertil ssgr. som Sækkepibe-blæser (Sal.

XVII.31. jf. Sækkepiber; ofl. samt -klire

(\. vadefuglen Pisobia maculata, hvis han i

parringstiden frembringer lyde mindende om
en sækkepibes toner. Lieberkind.DV.VII.376).

-piber, en. {ænyd. seckepibere; nu 1. br.)

person, der spiller paa sækkepibe. Wors.OE.
308. Buchh.SP.132. -rør, et. (møl.) rør,

kanal, hvorigennem (dele af) det formalede

20 passerer paa vejen fra kværnen til sæk-

ken. Da.Mølleri-Tidende.1887/88.154. -røv,
-røvet, se Sæk-røv, -røvet, -side, en.

(møl.) den afdeling, side (1.3), af en mølles

loft, hvor (mel)sækkene fyldes gennem tuden

fra kværnen. Da.Mølleri-Tidende.*^U1885.[l]

.

Sæk-: JrOrundtv.LK.204. SprKuU.I.124.
-skurings, en. (mur.) skuring af mur-
værk med sække for at give det et smukkere
udseende. TeknLeks.1.583. -spinder, en.

30 se Sækspinder, -stræde, et. (sj.) d. s. s.

-gade, -gyde. Etlar.KarlXIIsStjerne.(1900).

27.

sækket, adj. ['sæga^] (jf. sv. dial.

såkkig, såkkog, ty. dial. sackig, poset, foldet;

sml. poset; talespr.) til I. Sæk 3.2, om tøj:

som poser, er for stort, rigeligt; som
hænger og slasker (paa bæreren), hans sæk-
kede Buksebag. Æ^rZZm^/S. 237. nu skal De
faa den længste Kittel, vi har, saa maa De

40 selv sy den ind, hvis De synes, den er for

sækket. Søndergaard.ÆT.31. UfF.
ISække-tal, et. (//. ænyd. i sæcker tal;

sml. -vis; nu næppe br.) i forb. i sækketal,
vist kun uegl.: i store mængder; i hobetal.

*Man haver jo paa Riim en hoben daglig

Snack,
|
Der udi Sække-tal gaaer af som

AlmeLnaik. nolb.Skiemt.C3^. -tøj, et. (fagl.)

groft, vævet stof, hvoraf sække, tøj til arbejds-

brug olgn. tilvirkes; sækkelærred. Argus.1771.

50 Nr.24.2. en Kittel . . af grovt Sækketøi.

HCAnd.(1919).I.234. VæverB.67. AarbFrborg.

1918.63. -tør, adj. (fagl.) om korn, frø

olgn.: saa tørt, at det kan taale at opbevares

i sække en rum tid uden at tage skade, (ofte

i forb. i sund og sækketør (til)stand;.

Ugeskr.fRetsv.l922.A.563. HavebrL.*II.330.

-Tis, adv. og subst. (jf. -ta\). I) som
adv.: taget, regnet sæk for sæk; i sække. Men-
neske-Haar . . samles og sælges Sække-

60 viis (o: af kineserne). Holb.Ep.111.285. Ludv.

II
uegl. (cigarer) som Kramer . . kjøbtc

sækkevis hos Fabrikanten Radekop. *9cÅa«d.

TF. 1. 74. Rubow.T.196. 2) som suhst., i forb.

i sækkevis, d. s. s. bet. 1. Ludv. (urte-
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kræmmeren) ønskede . . Papiret leveret i

Sækkevis. HistMKbh.3R.Y82. j| uegl. mange
Forfattere . . hælder Ordene i Sækkevis ud
over VsLi^iiet. Rubow.KSJ15. -vog^n, en.

(fagl.) en slags lav, flad haandvogn, ind-

rettet til transport af sække, tønder, baller

olgn. Lunde.F.132. LandbO.IV531. -raed-
deløb, et. (jf. -kapløb, -løb; især sport.)

form for væddeløb (nu især brugt som leg),

hvor deltagerne puttes i en sæk, der bindes lo

om livet ell. halsen paa dem. IdrætsB.II.621.

SejlerBladet.^^U1924.3. -væv, en, et. (jf.

I. Sæk 3.4 ; zool., 1. br.) sækformet edderkoppe-

spind. Bergs.MS.lI.66.

iSæk-kirtel, en. (anat.) kirtel bestaa-

ende af et (længere ell. kortere) sæklignende

rør (Glandula bursaria). Panum.384. SaU
XXIII.914. -loft, et. se Sækkeloft. -lus,
en. (zool.) skjoldlus af gruppen Orthezia,

hvis hunner bærer æggene i et sækagtigt hyl- 20

ster. LSal.XI.420. -maas, en. (ogs. Sæk-
ke-^, til I. sække 4; jf. Hænge-, Synkemaas;
dial. ell. vulg.) d. s. s. -røv. Hjortø.HE.23.
som øgenavn: (nogle) kaldte ham Ole Sæk-
maas, fordi Bagdelen i hans Bukser var lidt

lovlig rigelig til lnåholdet.Wied.Silh.59.

-møl, en, et. (zool.) møl af slægten Coleo-

phora, hvis larver danner sig et sækformet

hylster at leve i. Bergs.MS. ^1.318. jf. Birke-,
Lærkesækmøl. LSal.XI.420. -nyre, en. 30

(med.) udspiling af nyrebækkenet med urin,

saa at hele nyren og nyrebækkenet omdannes
til en vædskefyldt sæk; hydronefrose. Klinisk

Ordbog.^(1937).482. -pumpe, en. form
for sugepumpe, hvor sugeventilen arbejder inde

i et hulrum, dannet af en art skindsæk uden
bund. OpfB.Ull.191. -rov, en. (ogs. Sæk-
ke-j. (til I. sække ^\jf. -astet, -maas, -røvet;

dial. ell. vulg.) hængende, vid buksebag ell.

(mands)person med en saadan; ogs. overf., om 4o

(gammel, affældig) slap, pjokket person; slap-

svans; ofte som øgenavn. Feilb.(u. sikkerøv^.

-røvet, adj. (ogs. sække-. LollO.). (jf.

hængemaaset ; dial. ell. vulg.) adj. til -røv. Loll

Gr.59. UfF. -side, en. se Sækkeside. -sky,
en. (sml. I. Sæk 8(7); meteorol., nu 1. br.)

klodesky (Cumulus). NordConvLex.Y303.
Weilbach.N8.3.11. -slynger, en. 2( skive-

svampen Ascobolus furfuraceus Fr., hvis

sporesække ved modningen slynger sporerne 50

ud. Rostr.BP.67. -sommerfugl, en.

(zool.) d. s. s. -spinder. Frem.DN.669.
-spinder, en. (1. br. Sække-. Larsen.),

(zool.) sommerfugl af familien Psychidæ, hvis

larver lever og forpupper sig i et af dem selv

bygget sæklignende hylster af straa, bladstyk-

ker olgn. Frem.DN.596. Liéberkind.DY.Ill.
38. -spore, en. (jf. I. Sæk 3.5 samt Spore-
sæk; bot.) spore (II), der dannes inde i et

sækformet legeme; askospore. LandbO.lV.456. 60

II
hertil bl. a. Sækspore-svamp, d. s. s.

Sæksvamp. Rostr.Flora.lI.^(1925).110. -spo-
ret, adj. (bot.) adj. til -spore. Sæksporede
Sv&m^e. KoldRo.Sporepl.157. -station, en.

(ty. sackbahnhof; jærnb., mindre br.) sta-

tion (3.2), hvor ind- og udgaaende trafik

foregaar ad samme spor. ARChristensen.Vej-
og Jernbanebygning.1^(1922). 13. JernbaneT.
^^U1942.6.sp.2. -svamp, en. (jf. Sækspore-
svamp^ ^ svamp af ordenen Ascomycetes,
hvis formering sker ved sæksporer. NordConv
Lex.W1.490. Suenson.B.11.74. -svulst, en.

(jf. Posevækst; med., nu 1. br.) svulst be-

staaende af en sæklignende hinde med et fly-
dende ell. grødagtigt indhold; bælgsvulst;

cyste. Chir.(1845).1.240.244. LSal.X1.420.
-vandsot (Annaler f.LægevidenskabensYn-

dere.(1810).108. Mansa.QS.648) ell. -vat-
tersot, en. (med., foræld.) unormal an-
samling af vædske i forsk, organer, fx. ægge-
stokkene. JournalMedChir.lv.370. Chir.(1845).

11.386. -vægt, en. (jf. I. Sæk 3.3; smed.)
vægt fastgjort bagtil under blæsebælgen, hvor-

med bælgen trækkes ned. VSO.
I. ISsel, en. [sæ'i] (tidligere (og endnu

dial.) udtalt m. kort vokal, jf. Rostgaard.Lex.

S7b. NvHaven.Orth.150. FynskHjemstavn.
1939.188 (Siæld) samt visse flt.-former ndf.).

(f Sel. NHorrebow.lsland.(1752).233f.— nu
kun dial. Sjæl olgn. FynskHjemstavn.1939.188.
BornhOS. jf. u. Sælhund^, flt. (nu dial.) -e
(Moth.81014.NHorrebow.lsland.(1752).233f.
TBruun. 111. 205. CPont. HR. 69. Kielsen.

NHM.109. Krist.AnhoU.(1891).21. jf. VSO.
(„pi. Sæle og Sælle"). BornhOS. samt Sjælde.

FynskHjemstavn.1939.183.188) ell. (sj. før 2.

halvdel af 19. aarh.; nu alm.) -er (JensSør.lI.

100. NHorrebow.lsland.(1752).234f. (i ssgr.

som Land-, Øe-Seler^. Krøyer.11.404. Sv
Grundtv. osv., jf. Sæller. PEMull.lsl.2) ell.

(fagl.) d. s. (EMikkels.N. 56.65. sa.0E.73.

147); i ældre tid undgaas flt.-formen under-

tiden (og erstattes m. flt. af Sælhundj, jf.:

„i pi. altid ("„helst". Molb.HO.): Sælhunde".
MO.; uden flt.-angivelse i Holst.R. (glda.

siæl(I), sæ(æ)l (DGL.11.485f.), æda. sia(a)l,

siall, siæl (smst.), sv. sål (sjal, skål), no. sel,

oldn. selr, eng. seal (oeng. seol(h)^^ nt. saal

(mnt. sale, sel, jf. oht. selah^; af usikker op-

rindelse
II

i ældre tid anvendtes i st. f. Sæl
hyppigst (spec. i flt, sml. ovf.) Sælhund (jf.

VSO. samt: „Nu Sælhund." Levin, „i natur-

hist. Skrifter endnu alm. Sæl." sa.), der

endnu (til nyeste tid) foretrækkes i folkeligt spr.

II jf. Havhund (1), I. Kobbe, Robbe samt
Sø-hund, -kalv) havpattedyr med tenformet

krop af ordenen Pinnipedia; spec. om dyr af

familien Phocidæ (åe egentlige ell. ægte
sæler; mods. hvalrosser og øresæler). vAph.
Nath.VI1.13. *de Sæle med Svømfod

|

Rundt ham snorker i Flok. PMøll.(1855).l.

196. Saasnart de . . havde naaet den Klippe,

hvor Sælhundene laae, angrebe de strax en
gammel SælHauch.TVI.151. *Et andet
(pattedyr) kølede sin Sjæl

|

paa Havmands-
vis og blev en Sæl.JVJens.VL.50.. koll.:

*jeg lærte
|
Rask at dukke med Kajakken,

I

Fange Sæl og skyde 'ReiieT.lng.EF.IV102.
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Al den Sæl, der havde bestemt sig til at

yngle ud i Koncessionsgebetet, er blevet

forstyrret og jaget fra sin Yngleplads. PoZ//«

1934.14.sp.4.
jl

den krabbeædende, rin-

gede, spraglede, spættede sæl, se de

paagældende adj. \\ i særlige udtr. /. sæljagt

(m. skydevadben, spyd ell. køller). Enhver . .

maae skyde Sæle, om de ere i hans rette

Faiy3ind.Nørreg.Privatr.II.174. i fynsk Tale-

sprog . . har jeg næsten kun hørt Udtrykkene
„at hugge Sæler" og „at stikke Sæler".

FynskHjemstavn.l939J78. slaa (III.8.2) sæ-

ler, jf.: Øe-Sælene kan og fanges i Mængde
. . Disse slaaes med store Køller. vAph.Nath.
VII. 16.

II
(især iS) i sammenligninger.

Han prustede som en Sæl efter Trappen.
MLorentzen. (Pol.^/iol944.Sønd.6.sp.l). spec.

m. h. i. svømmefærdighed: dykke, svømme
(Hauch.TYI.40. LeckFischer.Ka.148) som
en sæl. jj.: *Med Sælen svømmed han om-
kap. Wtwift.iVD.265. *Lystig han (0: den la-

dende) vugger sig,
|
dristig han .dukker sig,

|

skyder tilbunds som en flygtende ^zdl.Rich.

1.43.
Il
om sælskind, jf. VareL.UI.239.

II. Sæl, en. se Sjæl.

III. sæl, adj. [sæ'i] (tidligere ogs. (spec.

som 2. led i ssgr., jf. APhS.VI.125) udtalt

m. kort vokal, jf. skrivemaaden sel. Moth.

S29. VSO. (ved siden af sæl^^ ast-, sejrsel u.

ast-, sejrsæl samt hest. f. og flt. -le u. fred-,

sejr-, vennesæl^, intk. og adv. -t ell. (i ssgr.;

nu sj.) d. s., se u. ast-, hjertesæl; iest. f. og

flt. -e ell. (især i ssgr., se ovf.; nu sj.) -le

(Trojel.II.85). (glda. sell, sæll (Brandt.RD.
11.175), ogs. sææl, seel (smst.1.274.305;
CO vfel), SV. såll, no. sæl, oldn. sæll, oeng.

kamp. selra, ledre, got. sels, god; jf. salig,

sølle (sælle)
||

genopt. omkr. 1800 efter oldn.

(og folkeviserne); poet., højtid., især i ssgr.

(delvis allr, i 18. aarh.) som ast-, fred-, sejr-,

vennesæl (jf. ogs. ussel, usæl^, sml.: „Fore-
kommer alene i Sammensætningerne." VSO.)
begunstiget af skælnen med lykke ell. goder i

rigt maal; lykkelig; salig. *sæl er den
Svend, god Lykke kan fa3i.DFU.nr.l2.11.

Han (0: Olaf den hellige) under Kors og
Nordlands stille Sol

|
Skal sidde sæl paa

Haralds Kongestol.Grundtv.PS.il.473. NM
Pet.Myth.74. *Du (0: Jesus) lader alle Haa-
bets Stjærner tindre,

|
gør Hjærtet modigt.

Tanken karsk og sæl. Jørg.Af det dyle.(1909).

70. *de sæle GudeT.ThøgLars.Edda.1,1.36.

jl
{tilsvarende i glda., oldn. (se hilsælj, fsv.

nel ok sæl, jf. isl. komdu sæll, sæll vertu,

god dag I vertu (ell. far8u^ sæll, farvel! jf.

hil, hilsæl; poet., arkais., nu sj.) i forl. hil

(ell. hil dig; ogs. held dig. Oehl.IV148.

jf. Held 6.2} og sæl, anv. som hilsen ell.

hyldest(raal) : hil (være) dig! hilsæl! Hil dig

og sæl, min yndige Fyrstindel smst.V202.

Hil og Sæl, mine YenneTlWilst.Il.IX.v.l97.

i Gruridtvig-parodi: Hil Dig (0: digtningens

muse) og sæl i Lys og Løn
|

paa Land og 01
Ho8tr.(Studenterkom.96). jf.: Hil Angantyr

vor Konges Ry! Sæl Heltens Aemål Oehl.V
251.

IV. sæl, pron. se IL selv.

S»æl-, i ssgr. ['sæ'l-] ; ogs. (især i gi. faste

ssgr. som Sælhund^ ['sæl-] (dial. Sjæl-, jf.

u. Sæl-hund, -0 samt Sjældhale. FynskHjem-
stavn.1939.188. Sel-, se u. Sælhund, nu kun
dial. Sæl(l)e- olgn., se u. Sæl-hund, -skind,

-tran. — sj. Sæls- ['sæ'Is-] fx.: sæls-

10 ham. Feilb.III.722f. AOlrE.NG.197. sæls-

hoved. Feill.III.723). især til 1. Sæl (jf. Rob-
be-. Sælhunde- samt u. L Kobbe^* foruden de

ndf. paa alfaletisk plads anførte kan nævnes en
række (især fagl.) ssgr., bl. a.: Sæl-art,

-bestand, -flok, -hale, -jagt, -jæger, -kød,

-slægt, -tarm, -unge.

I. ^ælde, en. ['sæla] (ogs. skrevet Selde.

Moth.SeOl. Aakj.SVVIII.18. Halleby.220.

Byskov. FR. SæHe. AarbFrlorg. 1918. 176.

2> Sæld. Moth.S1014i„^k Jydsk"). ;/. VSO.).

flt. -r. (ænyd. (meel)selle, sv. dial. såll(a),

no. dial. sælda, jf. glno. ha(l)f-, hæfsælda,

om rummaal; afl,. af IL Sold; dial.) I) lille

sold. Moth.S601. Landhuushold.V458. VSO.
SprKult.V49. Feill. jf.: Meel Selde. Cit.

1732.(Skoleprogr.Slagelse.1832. 16). 2) stor,

flad, oftest halm- ell. vidjeflettet, leholder,
hvorover sigtning af mel, gryn olgn.

foretages; ogs. om Ired, flad kurv ell. lav

30 (træ)kasse anv. til æltning af dej (SprKult.

V49. Feill.), rensning ell. tørring af frø

olgn. (Høegh.AJ. 139. Hallely.220. Feill.),

ell. som tøjekurv (smst.). Cit.ca.l700.(Thott

4°1525.281). H0egh.AJ.33. MDL. Skatte-

graveren.1885.II.79. Feill.BL.71. Thorsen.

181. SjællBond.34.

II. sælde, V. ['sæla] (ogs. skrevet selde.

Moth.SeOl. Anti-Spectator.l64\ JJLund. (Sk
Vid.IX.184). sælle, selle. Cit.ca.l750.(Spr

40 Kult.IV44). Funke.(1801).II.490. JHSmidth.
Ords.132. FZytphenAdeler.Landvæsenseleven.
(1907).82. jf. VSO.). -ede. vis. -ning ell.

-ing, se Sældning. {peda. sældæ (AM.), sv.

dial. sålla (fsv. sælda, sælla^, no. dial., oldn.

sælda; jf. II. solde; nu næsten kun dial.)

I) rense v. hj. af et sold; sigte (III) (spec.

om en særlig fremgangsmaade, hvorved man
sætter soldet i en snurrende, svingende bevæ-

gelse, saaledes at de finere urenheder sigtes

50 fra, mens de grovere samles oven paa det

rensede produkt). Naar man sælder med
Sold, da bliver Skarnet deTudi.Sir.27. 4.

stød (ingefær) smaat, og seld det igiennem
et Klæde. HesteL.(1703).A4^. OecMag.I.159
(se u. I. sække l.i^. For at rense Sæden fra

andre Kornsorter, plejer man at sælle den
eller udsøge den. Funke.(1801).II.490. VSO.
CReimer.NB.414. UfF. jf.: Kornet skulde

være for sig, og Avnerne for sig . . Hans
60 begyndte at pille lidt ved det og sælde det i

Hænderne. SvGrundtv.FÆ.11. 57. \\ m. obj.-

præd. Efterat Grynene ere komne den sidste

Gang fra Stampen, sældes de gandske reene

fra Meel og andet Støv. OeconJourn.1758.395.



95 sældefald sælge 96

Høysg.S.47. jf. sældefuld: *Nu Haven snart

skal seldes fuld
|
Hist med Rubin, og her

med Guld. JJLund.(SkVid.IX. 184). || hilledl

(han) røvede deres stæder, og sældede (1871:
tømtej deres inBi,ikeT.Jud.2.16(Chr.VI). at

sælde Hedningerne i Fordærvelsens Sold

(1931: Folkene ryster han i Undergangens
Sold). Es.30.28. især (jf. I. drifte, drøfte,

rengøre 1.4^ i udtr. for kritisk undersøgelse:

jeg har taget Feyl i Characteer og Skrifter

I

Jeg beder om Pardon: mit sidste Ark jeg

drifter |
Og selder om igxen. Anti-Sfedator.

164*. det skal drøftes og sældes (o: gennem-
diskuteres). UfF. jf. u. Sældning, || i særlige

forh. m. adv. (ofte uegl.). sælde af, d. s. s.

afsælde. Moth.SGOl. Sold (bruges) til at

sælde det Fine &i.Schytte.IR.II.164. VSO.
sælde fra, fraskille med et sold. Moth.8601.

Solde til at sælde det groveste ira.. Agerbech.

FL.17. ChMourier.Brød.(1821).56. UfF. bil-

ledl.: NMPet.IY665(se u. Sældning^. sælde
over, (nu sj.) d. s. s. oversælde. Moth.SGOl.

VSO. sælde paa, (nu sj.) paadrysse gennem
et sold. Moth.SGOl. naar Frøet . . er saaet . ,

sælder man atter af samme Slags Jord en
Tomme høit der oven ^&ei.Fleischer.HB.649.

2) part. i særlig anv. i forb. m. fuld.

2.1) (jf. u. III. sigte og sældefuld; nu næppe
br.) i forb. sældet fuld (med ell. (især) af),

forekommende i saa tæt lag, i saa store mæng-
der, som naar noget rystes gennem et (fint)

sold; oversaaet (med); prop-, pakfuld
(af). Agrene ere som sældede fulde af Stene.

OeconJourn.l758.320. de fleste Steder voxer
hvercken Kom, Viin eller Skov, og dog er

Landet sellet fuldt med skiønne og store

Stæder. Seidelin.175. den Erudition . . hvor-

med Bogen er sællet fuld. Cit.l799.(Nyttheol.

Bibliothek.XlX.(1831).186). jf.: naar Stilen

var altfor fuldsællet af Fejl, fik Disciplene

paa Bagen. Taw5er.Z)agf&.35. 2.2) i forb. sæl-
dende fuld {vel dannet af sæld(e)fuld som
bælgende, kuliende sort til bælg-, kulsort,

kridende hvid til kridhvid; sml. ogs. dan-

nelser som forgylden(e) samt II. sejle 6.3;

nu dial.) helt oversaaet, opfyldt med. denne
Codex er . . sællende fuld af Abbreviaturer.
Nyerup.LittM.308. nu, da Sneen ligger højt,

saa er der sellende fuldt af Yildt. FZytphen
Adeler.Landvæsenseleven.(1907).82. JHSmidth.
Ords.132. MDL.(u. sældefuld;. Feilb. Thor-

sen.181. LollO.

seelde-fnld, adj. ^sæld-. NvHaven.
Orth.150. Rask.FynskeBS.61. jf. VSO.). (sml.

sigtefuld og u. II. sælde 2.i ; dagl. ell. (nu
især) dial., jf.: „Talespr., egtl. Sjellandisme."
Levin.) helt oversaaet, opfyldt (med); prop-

fuld, et Par Aar efter er jeg (o: jorden)

sællefuld igen (af mennesker). CEw.Æ.III.
20. Han havde Gaarden sællefuld af Børn
og sled paa den tredie Ægtemage. T/w<Jens.
AB.190. MDL. Feilb.

sselden, adv. og adj. se sjælden.

ISældning, en. (nu dial. Sælding.

Moth.SeOl. Feilb. jf. VSO.). (ænyd. d. s. i

ssg. affseldning; især fagl. ell. dial.) vbs. til

II. sælde. vAph.(1759). D&H. billedl: (der

manglede) en Drøftning og Sældning af det
historiske Stof, saa at alt Grus og alle ufrugt-

bare Æmner sældedes ira.NMPet.IV665.

II
konkr., om urenheder olgn., der frarenses;

driftning (3); frarensning. Moth.S601. Feilb.

Sæl-dyr, et. (zool., nu 1. br.) sæl(hund).

10 MO. Spækket (hos pelssælen) har i Mod-
sætning til andre Sældyrs Spæk en grim
Lvigt.Fedders.H.263.

Sæle-, i ssgr. se Sæl-.

Sæl-fanger, en. (jf. Sælhundefanger;

.

I) person, der driver jagt paa sæler. Ing.EF.
IV13. FynskHjemstavn.1939.190. 2) (især 4^.)

(særlig indrettet) skib, hvorfra sælfangst dri-

ves. EMikkels.(Riget.^/d912.4.sp.3). Dykke-
ren.1926127.46. -fangst, en. (jf. Sælhundc-

20 fangst;. Nørreg.Privatr.II.172. Ing.EF.IV
150. Wolfh.MarO.484. -flæsk, et. (glda.

syælle flesk; jf. Sælhundeflæsk; nu sj.) sæl-

spæk. Moth.SlOU. VSO.
sælge, V. ['sælqa ell. (dagl.) 'sæla] (jf.

NvHaven.Orth.150. VSO. samt skrivemaaden
sælle (selle). Moth.S112f. Nysted.Rhetor.38.

Wied.MB.II.57. CHans.F.91). præs. sælger
['sæl'qar] ell. (dagl.) ['sæl'ar], undertiden

[isælqar] (Høysg.AG.93. jf. Bertels.H.215.

30 Feilb.); præt. solgte ['swlda] (Høysg.AG.93),
tidligere ogs. skrevet solgde (KiøbmSyst.III,
1.34. NyerupRahb.I.107) ell. olm. solte

(soldte, saalte). Moth.S112. Holb.Bars.II.6.

sa.Hh.I.188. Robinson.II.365. Høysg.AG.93.

jf. VSO.); part. solgt [smVd] (Høysg.AG.93);
tidligere alm. skrevet solt (soldt, saalt).

Moth.S112. PoulPed.DP.(1937).68. Holb.NF.
11.43. sa.Pern.1.7. Høysg.8.163. jf. VSO.
vbs. (sj.) -ning (OeconJourn.1758.304. vAph.

40 (1764). jf. Ud-, Undersælgning; ell. f -elsc

(Reiser.11.439. sml. Bortsælgelse (u. bort-

sælge; samt Kalk.IV266), jf. Salg. (glda.

sæliæ, sælgha (SjT.6), æda. sæliæ, sælæ
(præs. sæl (endnu dial.: Rask.FynskeBS.85.
Flemløse.175. Feilb. jf. FDyrlund.Uds.l2.
Kort.169. LollGr.65) og sælær (DGL.II.88.

94), præt. sal(d)æ (smst.l3.95f.)), sv. sålja,

no. selge (selle) (dial. selja ofl,.), oldn. selja,

eng. sell (oeng. sellan;, oldfris. sella, osax.

50 sellian ((m)nt. sellen;, oht. sellen, got. saljan,

ofre; muligvis besl. m. gr. helein, tage, og

egl.: lade ell. faa til at tage)

I) (næsten kun i tilfælde, der nu opfattes

som hørende til bet. 2; ;/. ogs. bet. 3-4; især

bibl.) overrække; spec.: udlevere, overgive

i ens (især: en fjendes) vold; overantvorde;
prisgive. Hvorledes skulde . . To slaae

Titusinde paa Flugt, dersom ikke deres

KUppe havde solgt dem, og Herren havde
60 overantvordet dem? 5Mos.32.30. vi ere solgte,

jeg og mit Folk, til at ødelægges, at ihjel-

slaaes og at udryddes. Esth.7. 4. Er da Naa-
dens Kilder tørre?

i
Er jeg slet til Døden

solt (SalmHj.587.5: solgt)? Kingo.SS.III.
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176. *Hvor Hjertet vel som Vox er blødt,
|

Men dog til Verden solgt i Grunden. Grundtv.

SS.1.319. Ministrene have solgt Engeland til

Infantinden. Hjort.KritLit.III.130.
||

{æda.

sæliæ i hånd, hændær, oldn. selja i h9nd,

hendr; jf. Handsel og Haand 12.5) i forb.

sælge i ens haand ell. hænder. Saa op-

tændtes Herrens Vrede over Israel, og han
gav dem i Røveres Haand . . og han solgte

dem i deres Fjenders Haand trindt omkring ip

(1931: Han gav dem til Pris for de omboende
Ficnåei).Dom.2.14. Jud.7.14.

)| refi. Achab
. . havde solgt sig selv til at gjøre det Onde
for Herrens Øine. lKg.21.25. 2Kg.l7.17. *usle

Fabler . .
|
Om Byttinger . . |

Og Folk, som
solgte sig i Diævlens Vold. i^ein.430.

2) overdrage en genstand, et gode, en rettighed

til en anden mod vederlag i penge ell. dermed
Ugestillede ydelser; afhænde; afsætte; ogs.:

udbyde til salg; falbyde; falholde. 2.1) i al 20

alm. (Josef) solgte Ægypterne Korn. iilfos.

41.56. Kremmerne her i Staden bær aldeles

ingen Frygt eller Undseelse for, offentlig at

sælge, og falholde heele Stycker af et Slags

Klæde, som de lade væve af Ca-stoi. Holb.

Kandst.YS. smaa Drenge kommer ind med
Placater og nye Viiser, som de selger.sa.JfiJ.

II1. 7. (klokken blev) solgt som M.3i\m.LHøyer.

0.27. *Tordenskjold han var polisk,
|
Gik

omkring og solgte Fisk. GRode.FU. 77. Lon- 30

don sælger (o: udfører) megen raa . . Silke.

Manufact.(1872).97. (ved) Theatrets Port-

nerindgang . . stansede han et Øjeblik. Tre
sølle Plader ude, tænkte han, — kun Gulvet
solgt. SvLa.FK.222. mange (fiskere) gik . .

rundt med deres Kurve og solgte Fisk i

Byerne ved Dørene. SorøAmtstid.^''/il944.7.

SJ).2. i forb. have (noget) at sælge, have
til salg. Moth.SllS. De Hundsvotske Poeter
maatte boe midt udi Byen som andre Krem- 40

mere, der have noget at seXge.Holb.Tyb.I.S.

Høysg.S.92. Har Du da Tøj og sællePVTied.

MB.II.57. PoVU1944.1.sp.3. talem. (især

dial.): den, der har noget at sælge, har
(ogsaa) noget at tælle (o: penge). Mau.8277.
Feilb. se ogs. u. I. Ski 2. f part. sælgende
m. pass. bet. (jf. FalkT.Synt.217): som er

til salg. saadanne Cataloger (indeholder)

Oplysning om: de sælgende Gjenstande
og disses Auctionsnummere. Hylling. HJ. 50

214. substantivisk: Det Sælgende fore-

vises paa Forlangende 3 Dage forinden

Auktionon. BornholmsAvis.^^U1848.4.sp.l.
\\

uden obj. (ofte m. h. t. jordejendom olgn.).

*Han (o: en godsejer) solgte vel, ifald han
fandt en KjøheT. Bredahl. 1.29. Da Jæger-
mesteren døde, var der megen Snak paa
Egnen om, hvad Enken nu vilde gøre. Om
hun vilde sælge, eller hun vilde blive. Wied.
MB.II.94. sælge ved Dørene. BicfeT.

|i
sælge eo

af noget, om salg af en del af noget. Naar din

Broder bliver forarmet, at han sælger af

(1931: maa sælge noget af^ sin Eiendom.
3Mos.25.25. Byemændene kand , . ikke sælge

deraf (0: af tørven). LHøyer.G.19. (have-
ejerens) Jord var som Puddersukker. Han
solgte af den. LeckFischer.HM.114. (han)
solgte løs af Billedeine. Pol.^*/d942.3.sp.6.

spec. i folkelig vits, om handlende: Kro-
manden han har så meget brændevin, te

(0: at) han sælger af det. Krist.Ordspr.27.

smst.209.340. \\ i forb. m. præp. for: 1. til

angivelse af salgssummen, modydelsen. Sælges
ikke to Spurrer for en Fenning? Matth.10^29.

Hvo vil sælge gamle Kobberlamper for nye?
Oehl.1.226. Maaske vil de ikke engang sælge

os en Citron for en Riffel. KnudAnd.HH.122.
2. til angivelse af den egenskab, sælgeren til-

lægger det solgte (jf. IV for 16j. det (0: tobak-

ken) er mig soldt for Sjtadille. Holb.Bars.II.8.

Aldrig blev der (i hans butik) solgt Ting for

andet, end hvad de yaiT.Søiberg.KE.I.21.

Maa man sælge en Hest med synlig Fejl for

xeeVi SorøAmtstid.^^U1944.4.sp.2. uegl. (jf. bet.

3.2j; *hykkelsk Iver . .
|
Opspandt Legende-

tant og Breviarer,
| Og solgte det for Viis-

dom. Pram.IY252. \\ især om fjerne tiders

ell. landes forhold, m. h. t. handel med menne-
sker (ofte i forb. som sælge som (5Mos.28.68
(Chr.VI: til; 1931 afvig.). KMunk.EI.74.
2Mos.21.7(1931)) ell. (nu sj.) til (Høysg.S.

42. Grundtv.SS.II.68. jf. u. Slaveri 1) slave,

slavinde, træl(kvinde) olgn.). de solgte Joseph
til Ismaeliterne for tyve Sekel Sølv.iMos.
37.28. Holb.NF.II.43. han solgde hende . .

til Kiøhmænd.NyerupRahb.I.107. Foræl-

drene solgte hende til et Bordel. BMikkels.

TF.104.
II

i talrige mer ell. mindre faste forb.

sælge billigt (nu dial. let. Moth.SllS.
Feilb. jf. III. let 7;, dyrt, for intet (Ps.

44.13(1931: til Spotpris^;, for godt osv.

køb, for skamkøb, for en slik, for et

smørrebrød, for (ell. til) (en) spot-
pris, en gros, en (ell. i) detail; sælge
efter maal, efter (ell. ved) vægt, i

løs vægt, i smaa, store partier, i

pundevis, med fordel (OehLXXVII.
181), fortjeneste, gevinst, profit, ska-
de, tab (nu ikke i rigsspr. forlis. FrHorn.
SomnPoet.86), mod (ell. for, perj kontant
(betaling), paa (ell. \ed) auktion, paa
afbetaling, borg, kredit, regning, til

den højestbydende, til en vis pris,

til (ell. over, under^ pari(kurs), over,
under (indkøbs)prisen (jf. u. Mængde
1.1^, leveret, samlet (Cit.l805.(RNielsen.

Sejerø.(1923).136). PoVU1944.18.sp.l), un-
der eet, underhaanden ofl., hvorom i alm.

henvises til det efter sælge staaende betydende

ord samt fx. vAph. (1759, 1764). Ludv. || m.

refl. obj. ell. hensobj. Tversall (0: tværsalg) er

at sælge sig til Skade i Utide. Llløyer.O.lO.

Spørg Bønderne af de gamle Slægter, som
sidder paa deres Gaarde derinde endnu: „Vi
har solgt os selv ud fra Stranden (o: solgt

strandgrundene fra)\" Rørd.SG.lOl. sælge si|

for nær, se I. nær 2.i. 2.2) m. tings-subj.
j

refl., om vare: have saadanne (saa gode) egen

XXIII. Rentrykt •/• 19*5
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skaber, at den er let afsættelig, ingen anbefaling

behøver. Godt Gods sælger sig sel\. VSO.II.
419. D&H.

II
(især Tj om forhold, der (ved

gode, tillokkende egenskaber) bevirker, at en

ting let finder købere. Titulen selger Bogen,

Holb.Anh.6^. billige Bøger, hvor Omslaget

til Dels skal sælge Bogm. Pol.'/iil928.8.sp.l.

den første Annonce solgte mange hundrede
FMåei. Varehus.1935.1. sml: kødet sælger

skanken, se I. Skank 1. uden obj.: Vinduer

der sælgeT.KCaspersen.(bogtitel.l938). 2.3)

(jf. bet. 3.2) talem. og ordspr. sælge aal,

(talespr.) i udtr. for, at strømperne hænger

i folder, ikke sidder stramt. Schand.UM.l(se
u. I. Aal 2.i;. D&H. UfF. sælge skindet
fitælgen, huden (Rostgaard.Lex.S39b. VSO.)),

før bjørnen er skudt olgn., se Bjørn 1 slutn.,

1. Bælg 1. (nu næppe br.:) (de) taug bom-
stille, indtil Æskild skammede dem ud, og

spurgde, hvem de havde solgt deres Mund.
Grundtv.Saxo.il1.377. sælge sin (sidste)

skjorte, se Skjorte 1.2. jf. u. Særk 2. (især

dial.:) stjæle og sælge er en ren profit

olgn. Mau.10804. Kok.Da.Ordsprog.(1870).

nr.l392. Feilb. UfF. f (rektor) kaldede

(Gram) en Sinke i det Ebraiske, hvilket gav
ham anleedning til at legge sig stiltiende

effter det Sprog; saa at ingen fra den dag
kunde enten selge eller kiøbe ham (a:

sætte ham til vægs) åen.Cit.ca.l750.(LGram.Vi-
taJohannisGrammii.(udg.1942).221). jf.: lade
sig sælge, være enfoldig. TBaden.Suppl.78.

II
se ogs. I. Fløjte 1, Hovedkød 2, Ko 2.2,

købe 2.5, Lærred 1, I. Rumpe 2.a, Ræve-
bælg 1, Skind 2.1, I. Smør 2.3. 2.4) i forb. m.
adv.

II
sælge af (jf. afsælge^. 1. (nu sj.)

afsætte hele sit varelager; udsælge. Moth.S113.

VSO. overf.: være paa fallittens rand; trues

med ruin. Han har snart solgt af. smst.

2. (nu sj.) ophøre, holde inde med at sælge.

Kræmmeren havde solgt af Klokken 5.

smst.
II
sælge bort, (jf. bortsælge; nu 1. br.)

afhænde ved salg. Moth.S113. (han) forhug
(skoven), solgte bort, ligesom det havde
været hans eget. LHøyer.G.129. Starkad truer

med at sælge den ukyske mø bort til udlandet

som trælkvinde. ^Oir.Z)^.//.56. jf. VSO.
||

sælge fra, (jf. frasælgej afhænde en del af
en ejendom; formindske ved bortsalg (især

m. h. t. jord(stykke)). I daarlige Aar maatte
der . . sælges Jordlodder ii&.JPJac.II.333.

P. maatte sælge fra af sin Jord for at bjærge
sig. JVJens.HF.130. Der er ingen Forbud
mod at sælge (en gaards) Besætning og
Inventar ha.. SorøAmtstid.*U1944.4.sp.6.

\\ f
sælge op, d. s. s. sælge af 1. VSO. („Lidet
brugeligt.").

|| sælge ud (jf. udsælge^.
1. sælge i smaapartier; drive detailhandel.

Een Have . .
|
Hvor de kand plante Kaal,

Og Røder overflødig,
|
At selge ud til Folck.

Jernskæg.D.66. han (gav) ham en Rulle
Tobak at gaae omkring, og sælge ud blant

de Svenske. Mall.SgH.158. VSO. MO. ogsaa
hjemme fra blev Øllet solgt ud, og man

kunde nyde det paa Steået.AarbKbhAmt.
1937.215. i rigsspr. nu næsten kun i forb. m.
præp. af: sælge ud af sine varer, sit (vare)-

lager • SorøAmtstid.^U1944.2.sp.6. jf.: Dan-
mark . . solgte . . ud af sine fjerne Besiddelser.

Pol.''/il942.12.sp.l. billedl: Selv havde han
ikke flere Døtre at sælge ud af (o: bortgifte).

ErlKrist.St.7. 2. T stille (dele af) et varelager

til salg (til reducerede priser) for at realisere

10 det; holde udsalg, hans Principal . . er i

Pengeforlegenhed og sælger ud til partout
Viiis. Hr2.XIV27. NMøll.H.lll. billedl: Gud
i Himlene er endnu ikke kommen i For-
legenhed, han sælger ikke ud, hvad saa end
Menneskene giøTe.Kierk.V164. 3. være solgt

ud, (nu 1. br.) om vare: ikke mere forekomme
i handelen; være udsolgt. VSO. Jeg er næsten
bange for, at (bogen) er solgt nd. Cit.1884.

(Brandes.Br.II.423). || sælge under, Y
20 sælge til underpris; undersælge; drive under-

salg.

3) overf. anv. af bet. (l-)2. 3.1) m. person-

obj.: prisgive, ofre for vindings skyld (spec.

m. h. t. ægteskab mod den bortgiftedes ønske).

*troer du, at Hans Jensen
|
Betragter Anna,

som det Korn, han fører
|

Til Torvs? . .

somme Fædre . . sælge Døttrene, som andre
Yare. Thaar.HG.36. Kunde du rigtig tænke
dig at sælge Karen (o: tvinge hende i ægte-

30 skab med en rigmand)? Elkjær.NT.68. jf.

bet. 4: hun (o: bruden, der er tvunget ind i

ægteskabet) véd, hun er solgt. Bang.11.71.

II
refl.; især: svigte sine idealer; gaa paa

akkord; være til fals; ofre, prisgive sig selv.

vAph.(1759). O, jeg Ulykkelige! Jeg har
solgt

I

Mig selv for GvildlHauch.SK.90. Hvor-
for siger jeg ikke Javel, Hr. Direktør og
fedter og bukker og avancerer og blir Pro-

kurist? Hvorfor sælger jeg mig ikke? Men
40 jeg er ikke til Sa\g.JesperEw.PF.83. jf.: For-

medelst (hans) store Berømmelse . . komme
mangfoldige Kiæmper fra adskillige Lande,
og lode sig sælge til at tjene ham i Krigen.

Schousbølle.Saxo.213. spec: ernære sig ved

utugt, disse Fyre, der lever a Kvinder, der

sæller sigl CHans.F.91. Piger for hvem det

var et Levebrød . . at sælge sig selv til en
hvilken som helst lA&nd.BMikkels. TF.104.

jf.: Olga havde opgivet at gaa Kontorvejen,

50 det var at sælge sig selv som hvid Slavinde,

erklærede )\\x.n.ORung.PS.86.
\\

(jarg.) for-

raade; stikke (II.7.4); angive. Værst af alt

er det, naar Kammeraten sælger Kamme-
raten . .Den der gør det, kaldes en Stikker.

Tandr.R.182. CGjerløv.Synd.(1915).143. DSt.

1920.86. jf.: En af de 30 Sølv-Penge, hvorfore

Judas solte Chnstnm.Holb.Ep.I.204. 3.2) m.
obj., der betegner en egenskab, rettighed (af
ikke-økonomisk karakter), et immaterielt gode.

60 (Mazarin) undsaae sig ikke ved, at sælge

Ære, Embeder og alting for Penge. Holb.Ep.
1.77. *(afladskræmmeren) solte Salighed til

dem, som vilde synde. FrHorn.PM.44. *0m
du har en Rival

|
Som din Clarice sælger

|
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Sin Haand for Guld, da er du gal
j
Saafremt

du Strikken \æ\geT.Storm.SDJ68. »Dom-
mere . .

I

Som solgte HeLReinJOO. *Han
sælger tidt

i

Sin Tapperhed til den Høist-

bydende.OeW.X7/.37. (munken) solgte Ai-

l&å.NPWiwel.JLJO. denne Forfatter sælger

sin Fen.Bl&T. || ofte i forb. som sælge sin

dyd (Wess.220. Bl&T.), sin frihed (smst.;

jf. ndf.), sin førstefødsel(s-ret) (IMos.
25.31. Clitau.PT.187. He1)r.l2.16(1907)), sit lo

liv dyrt (se II. dyr 2.1j, sin sjæl for en
ret linser (se Linse I.2), sin stemme (se

I. Stemme 4.4/ || ordspr. (nu 1. hr.): hvo
der tager gaver, sælger sin frihed. Mau.
2756. Moth.G165. Bresemann.Da.Ordsprog.

(1843).194. jf. Vogel-Jørg.BO.28.

4) (dagl.) i forb. være solgt, om ting ell.

(især) levende væsen: være i en farlig, pre-

kær situation; være færdig (2.3), leveret

(3.1 ), kaput. Du er solgt, min Broder. VSO. 20

(den jæger, der angribes af ulve om vinteren)

er færdig, solgt med Hud og Haar. Trefow;-

Loof.PaaJagtiRumænien.(1904). 117. Man vo-

ver en Daler (0: i hasardbulen), den
ryger, og saa er man solgt. Poi!.*/»2934.

Sønd.3.sp.4. B. spiller en fin lang Bold
frem til Straffesparksgrænsen, og Maalet er

tilsyneladende solgt, fordi (maalmanden)
løber \iå.smst.^*/iol939.4.sp.6. Feilb. jf.:

ikke vide, om man er købt eller solgt, se 30

købe 2.5. ofte i forb. som være solgt til

klipfisk, lakrids, stanglakrids, se Klip-

fisk osv.

sælge-, i ssgr. af sælge 2; foruden de

ndf. anførte kan nævnes en række (nu især

dial., jf. købe-. Salgs- slutn.) ssgr., som be-

tegner varer (ofte: af ringere kvalitet), der til-

virkes, tilvejebringes med salg for øje, som:
Sælge- korn (LTid.l761.2),-lys (Sort.(Saml

DanskeVers.^II.105)), (en) -nød (Bornh 40

HaandvEr.210), -tøj (smst.107), -øl (Oecon
Journ.1757.765). -brev, et. (jf. Købebrev;
jur., sj.) dokument, hvori salgsvilkaar fast-

sættes; ogs.: bekendtgørelse om forestaaende

salg. vAph.(1759). VSO. MO. -færdig,
adj. (jf. salgsfærdig; især dial.) spec. om
husdyr: (tilpas udvokset til at være) skikket

til at sælges. UfF. -kone, en. (jf. -kvinde,

-kælling, -mand og Handelskone, Sælgerske;

gldgs.) kone, der (gaar omkring og) sælger 50

varer i smaapartier, driver gadehandel, selge

(ell.) sel\e-koT\e.Moth.S113. en Sælgekones
Raaben: her Kirsebær 6 Sk. Kierk.P.VIII,
1. 108. jeg bliver raabt an af Sælgekoner med
Pølsevogne. KLars.Ci.76. Østrup.(Tilsk.l936.

11.419). -kvinde, en. (jf. I. Kvinde 6;
nu sj. i rigsspr.) d. s. Hauch.11. 16. Halleby.

143. -kælling, en. (ogs. (skrevet) -kær-
ling. hig.EF. 11.130. Dick.S0.146. Brandes.

1.443). (jf. -kone og Løbekælling; nu sj.) eo

mer ell. mindre nedsæt, udtr. for (ældre, tar-

velig) sælgekone. Holb.Masc.II.3. Oversk.L.
74. Kom en Sælgekælling gennem Gaden og
raabte med røgede Sild eller Frugt, blev

der hisset en Spaankurv ned til hende med
Penge og en Ordreseddel. Po«<.ff.36.

sælgelig, adj. ['sælqali] (;/. ty. ver-

kåuflich; af sælge; næppe olm. før 19. aarh.''s

2. halvdel, jf. vAph.(1759). VSO.; ikke i MO.
II

især CJ) som kan sælges; salgbar; af-
sættelig, selgelig (ell.) sellelig.Moth.SllS.

JBaden.FrO.419. disse Markeder for Blom-
ster, Frugt, Kjød, Heste eller andre sælge-

lige Ting. Watt.PF.4. sælgelige Papirer. Bang.
GH.181. spec.: let at faa solgt. De Duge . .

skulde være saa sælgelige, fordi de havde to

Hnhøm. HSeverinsen.SM.174. ofte i forb. let

sælgelig. Ludv. let sælgelig Kontormaskine.
PoVU1944.13.sp.2. letsælgelig. Ludv.228.

fSælge-mand, en. (jf. -kone osv.;

1. br.) smaahandlende; gadehandler. BerlTid.

'/,1944.M.7.sp.l.

Sælger, en. (sj. Sæller. [Nathans.]
JordogStjerne.(1928).51. jf.: selger (ell.)

seller. Moth.SllS. (f) Sælgere. Holb.Brv.

111). flt. -e. (ænyd. d. s., oldn. seljari; især

CP ell. T) I) (mands)person, der sælger
ell. falbyder noget. spec. dels om handelsmand,
der sælger varer i smaapartier fra stade ell.

ved at færdes paa gader, i offentlige lokaler

olgn. (se fx. Avis-, Blad-, Musling(e)sælger

;

ogs. Blomster- (PoVU1944.1.sp.4), Frugt-
(JPJac.I.186. DagNyh,''/2l913.2.sp.l), Ga-
de- (MO.1.724. BilleskovJ.H. 1.68), Pro-
gram- (Pol.^^/iol944.9.sp.4), Visesælger
(Drachm.VT.63) ofi.); dels (jf. Stjerne-

sælger; Y) om agent ell. ekspedient. Holb.

DH.1.440. N0rreg.Privatr.III.54. gaaer . .

hen til Sælgerne (Chr.VI: dem, som selge;

1907: Købmændene/ og kiøber for Eder
sel\.Matth.25.9. Jeg kunde lide at se dig

bag en Disk. Du vilde sikkert blive en ypper-

lig „Sælger". ZMM.MT.22. Hage.*1210(se u.

Køber/ Ung energisk Sælger med bedste

Anbefalinger søger Rejseplads. fieriTtd.'/i

1926.M.17.sp.3. 2) (efter eng. (best) seller; jf.

u. Sælgert; 1. br.) kunstværk (især: bog),

som er en god salgsartikel. jf.: de mid-
delmaadige Forfattere er (ofte) de bedste

Sælgere. PoU''Ul930.2.sp.l. Bedstsælger.
BogensVerden.1945.46. Sælger-inde, en.

(jf. Sælgerske; 1. br.) kvindelig sælger.

S&B. Køber og Sælgerinde (er) enige om,
at Købesummen . . ansættes saaledes (osv.).

Ugeskr.fRetsv.l944.A.44. Sælgerske, en.

(jf. Sælgerinde^ kvinde, der sælger ell. falbyder

noget; især: sælgekone. Bagges.DV.X. 75.395.
En Sælgerske på Torvet. Iljort.B.11.129. And
Nx.S.183. om kvinde, der falbyder et velgø-

renhedsmærke: Pol.*^U1944.9.sp.4. nu især i

ssgr. (svarende til de u. Sælger nævnte) som
Blomster-, Frugt- (Watt.PF.245), Gade-
(MO.I.724. HKaarsb.Me.251), Grønt- (Tol-

derl.F.III.23), Torvesælgerske (LJac.l2
Epistler.(1928).291). Sælgert, en. ['sæl'-

erd] (alm. skrevet Sællert/ fit. -er, {efter

eng. seller, salgbar bog, ell. (m. tilknytning

dertil) af sælge, m. tilføjet -t som fx. i Knal-
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dert, Svippert ; især kunstner-jarg. (opr. mal.))

maleri, tegning osv., der søger at imødekomme
en banal (ukunstnerisk, traditionel) smag (hos

det brede publikum) og derved blive en god
salgsartikel; „sofastykke", han (gav) sig

til at male til at begynde med „Sællerter"

uden nogen som helst Pretentioner. (7Ar£n-

gelst.(Tilsk.l920.II.158). Thuborg.F.43. en

god Sællert med en skæv, romantisk Gavl
midt i Billedfladen. LeckFischer.(PoVU1940.
Sønd.l4.sp.2).

II
om andre kunstværker af til-

svarende art; saaledes om bog (Thuborg.(Pol.

^*/it>1921.7.sp.6). BerlTid."'/iol943.M.3.sp.4),

stykke bohave (NytTidsskrift f.Kunstindustri.

1933.168) olgn.
\\ (jf. Sælger slutn.) ogs. om

person (kunstner), der frembringer kunstvær-

ker af den nævnte art. Han er en meget god
Maler, men han er ingen Sællert. LeckFischer.

(PoVU1940.Sønd.l4.sp.2).
Sælge-vogn, en. (1. br.) (let haand)-

vogn, hvorfra gudehandel drives. AndNx.DB.
79. Hjemmet.l913.882.sp.2.

Sæl-hed, en. (højtid., poet., sj.) det at

være sæl (III); lykke(følelse); salighed. JP
Jac.DU.97. Alt dette gav ham en længe

savnet Harmoni og Sæ\heå.Kidde.AE.I.156.

-iiad, en. (ænyd. siæl(l)e hud; nu næppe
br.) sælskind. *For Sælhud jeg giver dig

Sobel og M.3ia,T.CFrim.AS.43.

Sæl-hnnd, en. (nu dial. Sjæl-. Frede-

rikVII.(Wors.OB.15). Gravl.0en.23. Esp.293.

jf. Feilb. Thorsen.26. LollO. — nu ikke i

rigsspr. Sel-. LTid.1735.57. Tullin.III.262.

— t Sæle-. Pflug.DP.821). {ænyd. d. s.

(Arøboe.Hexaemeron.(1661).193) og sælehund,
SV. sjålhund; fra mnt. sel-, salhunt (jf.

ty. seehund, holl. zeehond, se Søhund^;
navngivningen efter dyrets hovedform og

gøende stemme (jf. oht. merihunt, sæl, og

Hund 3.2); om forholdet ml. Sæl og Sæl-

hund se u. I. Sæl) sæl (I) (oftest om Phoca
vitulina, den almindehge sælhund. VareL.
(1807).III.156). Grønlænderne tænke, at

intet andet forrettedes paa jordens klode

end at jage efter sælhunde. ^oi&.DiVB.5S3.

*paa det stille Vand guldhaaret Sælhund
flyder. OFnw.i^H. 73. *den gjøende Sælhund

I

Tidt opklavrer paa La>nd.Hauch.SD.I.69.

Winth.HF.316. Brehm.Patted.784f. Sælhun-
dene deles i tre Underfamiher: de ægte Sæl-

hunde, Blæresælerne og Munkesælerne. Lie-

berkind.DYXI.374. || i udtr. for jagt paa sæler:

skyde (RNielsen.Sejerø.(1923).157; ogs. om
forhold 1787), sl3i& (Krist.Anholt.(1891). 21.

Bornh Haandv Er.l37) , stikke (PTommerup.
Drejøe.(1823).38) sælhunde. || i sammenlig-
ninger, spec. m. h. t. svømmefærdighed. jeg er

saa vaad som en Sælhund. Drachm.SS.105.

Øjne, der var blide som Sælhundens. Skovrøy.
EF.32. (de) sprang ud fra Kajen. Der laa de
og prustede i Fjorden som Sælhunde. Kirk.D.
198. svømme som en Sælhund. Loirø. Sæl-
bnnde-, i ssgr. (nu sj. Sælhunds-, se u.

Sælhunde-flæsk, -olie, -skind, -tran, -tunge.

t Sælhund-. Sælhundskare. Hauch. DV. IL
119. se ogs. u. Sælhundespæk^. (især fagl.)

i ssgr. (foruden de ndf. behandlede) som
Sælhunde-art, -flok, -hoved, -jagt, -jæ-

ger, -kød, -unge ofl. (jf. Sæl- i ssgr.).
||

(1. br.) i bet.: sælskinds-; fx. Sælhunde-
sok(ker) (UfF. jf. Sælskindsstrømpe^. *(han)
blander os (o: blomsterne) i en Sælhunds-
Pung

I

Blandt Røgtobak. Oe^LX/Z.i6(?.
10 -fanger, en. (1. br.) d. s. s. Sælfanger

1-2. Brehm.Patted.789. BornhIIaandvEr.137.
-fangst, en. d. s. s. Sælfangst. vAph.Nath.
VII.19. BornhHaandvEr.137. jf. HjLegeb.61.

t -flæsk, et. (jf. Sælflæskj sælspæk. Sæl-
hunds-: Levin. (u. Sælspæk^. -garn, et.

(til sælfangst). Lov^^U%1857.§34. LovNr.93
^^/d931.§38. -olie, en. (1. br.) d. s. s. Sæl-

olie. KvBl.'M913.2.sp.l. Sælhunds-: Cit.

1705.(KbhDipl.V11.748). -skib, et. (1. br.)

20 skib til sælfangst; sælfanger(skib). Scheller.

MarO. -skind, et. d. s. s. Sælskind.

LTid.1729.213. BibliotH.'1.509. en Tobaks-
pung af S ælhundss kind. Tode./Z.99. PW
Balle.R.118. -spyd, et. (1. br.) d. s. s. Sæl-

spyd. S&B. -spæk, et. (1. br.) d. s. s.

Sælspæk. Amberg. BornhHaandvEr.138. Sæl-
hund-: vAph.(1772).III. -tran, et. (1. br.)

d. s. s. Sæltran. vAph.Nath.V11.21. SLang-
kjer. Varekundskab. I.(1856).494. Sælhunds-:

30 MO. -tange, en. (efter ty. robbenzunge;
nu næppe br.) den østasiatiske musling Tellina

scobinata. Sælhunds-: Cuvier.Dyrhist.il. 64.

VSO.
sælisk, adj. se sjælisk.

Sæl-jærn, et. (nu sj.) d. s. s. -spyd.

vAph.Nath.VII.20.
Sællands-far, sællandsk, se Sjæl-

landsfar, sjællandsk.

I. Sælle, en. se I. Selle.

II. Slæle, en. se I. Sælde.

III. sælle, adj. se sølle,

IV. sælle, V. se III. selle.

V. sælle, V. se II. sælde.

VI. sælle, V. se sælge.

Sælle-, i ssgr. se Sæl- samt u. 1. Sjæle-

bod.

Sæller, Sællert, se Sælger, Sælgert.

sællig, adj. se sølle.

Sællænder, en. se Sjællænder,

50 Sælning, en. se Selning,

sæl-ny, adj. se særny.

Sæl-olie, en, (jf. -tran og Sælhunde-

olie^ T olie udvundet af sælspæk. VareL.*877.

Sæls-, i ssgr. se Sæl-,

Sæl-Skind, et. (f Sælle-. Rothe.KF.

18). {ænyd. siæl-, siæl(l)eskind ; ;/. -hud og

Sælhundeskind) sælens pels, ofte anv. til

forarbejdning af beklædnings- og brugsgen-

stande. Pflug.DP.12. Den gamle Elik laae

. . paa sit Sælskind inderst i Teltet. Ing.EF.

IV125. en lang, stærk Rem af Sælskind,

BøvP.I.135.
II

i gen. brugt som adj. (et Sæl-

skinds Tornyster, JVJens.SØ.9) ell. 1. led af

ssgr., fx. Sælskinds-dragt (FCHøy.Chri-
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sUansfeld.[1923J.ll), -hue (Ing.EMJ.13.
Bergs.BR.U), -kuffert (YSO. Drachm.VI.

303), -luffe, -pels, -pose (KnudAnd.HH.22.

Lauesen.RY.39), -pung (VSO. MO. Feilb.),

-strømpe (VSO.), -støvle, -tøj (FCHøy.
Chnstiansfeld.[1923J.ll).

sælsom, adj. [isæ(")l(|)S(om(')] (tidligere

ahn. selsom. — i 18. aarh. ogs. (efter II. selv^

selysom. Rostgaard.Lex.S39b. FrHorn.Somn
Poet.41. EPoni.Atlas.IIl.108. Schousbølle.

Saxo.124.245. Garboe.LH.42. jf. AKohl.MP.
11.232. — t seldsom. Moth.S109. vAph.

(1759). — nu kun dial. sjældsom (sieldsom).

Rostgaard.Lex.S7c. VSO.VI.215. jf. Feilb.

— t selsam. Pflug.DP.348.1082. Holb.NF.
Fort.21). intk. og adv. -t ell. (nu sj. i rigsspr.)

d. s. (Pfiug.DP.739. Uolb.Paars.146. sa.

Masc.II.3.4). (ænyd. sæl- (Kingo.SS.111.235.

242 ofl.), sel-, sieI(t)som (DaViser.), ogs.

selv-, seld-som, -sam (seltsam), sv. sållsam

(t siålsam); fra mnt. seltsam (selsem, sel(t)-

sen), jf. holl. zeldzaam (glholl. sel(t)sam, sel-

sem), hiy. seltsam, der er omdannet af mht.

seltsæne, oht. seltsani efter suffikset ty. -sam,

da. -som (jf. fx. langsom^; 1. led er besl. m.

sjælden, 2. led ni. oldn. synn (og (sjald)sénnj,

se synt; sælsom er altsaa egl. sa. ord som
(sideform til) sælsynt || sml. særsom)

1

)

(jf. rar 1) f som kun forekommer enkelte

steder ell. med lange mellemrum; sjælden.
Moth.S109. Et virkeligt originalt dansk Epos
(som Prams Stærkodder) er et ikke mindre
selsomt end glædeligt Syn. Luxd.(Luxdorph-
iana. (1791). 254). jf. VSO. ilfO. („foræl-

det") samt (m. overgang til bet. 2): Sær-

deeles rart og selvsomt er dette, at hånd
baade til Lands og Vands har været lige

good og færdig Sold3it.EPont.(KSelskSkr.IL

116).

2) (næsten kun O (jf. dog Feilb.); hyppigt

brugt af Holb. (se APhS.XIII.232) og Ing.

(se Hjort.KritLit.il. Fort.); jf. rar 2.2, sær é)
som virker paafaldende, afstikkende, skiller

sig ud fra det sædvanlige ell. tilvante; ejen-
dommelig; bizar; mærkelig; forunder-
lig; besynderlig. 2.1) om ting ell. forhold.

*Jeg har et selsomt Sind, som jeg ey vel

kand ra,!iåe.Helt.Poet.51. det staar mig
aldeles ikke an, at hånd har saa selsomme
Meeninger udi Troen. Holb.Er.111. 4. Tusinde
Og Een Nat, Hvorudi . . fortælles allehaande

seldsomme Arabiske lUstoner.(overs. bogtitel.

1745-46). *Mit (o: Holger Danskes) Liv blev

givet et sælsomt Kaar:
|
Det aldrig i Verden

OTphøTei.Ing.RSE.VI.177. Eial hvor selsom
en Dands!^et7).Poe^///.366. Endelig slap

hun dog fra ham, og (flygtede) ind i den
nærmeste Stue; saa kom hun dog i Tanker
om, at det maaske var en vel sælsom Vel-

komst, og vendte tilbage. J7Vac./.i4S. Hvor
længe varer det, før disse sælsomme (1871:
underfulde; Ting er til Ende? Dan.l 2.

6

(1931).
II (jf. u. bet. 1) i forb. m. Syn.

intet Syn er meer selsom end at see en druk-

ken Mand leedet af Vægtere hiem, moralisere

og igiennemheile Ungdommens Feil paa
Vejen. Holb.Masc.II.3. Schousbølle.Saxo.124.
Gjel.Br.16. 2.2) (jf. bet. 3) om levende væsen,
især person, der (o: i havet) ere selsomme og
underlige Skuhningei. Sir.43.29. Sverrig . .

har haft Aarsag til Klagemaal helst under
Erico Pomerano, som var en selsom Konge.
Holb.DH.1.513. i Aften er du saa sælsom.

10 Kofoed-Hansen.KA.1.80. (hun) havde hørt
til blandt de føjelige Kvinder og været kendt
under Navnet Kloakernes Venus. Et sæl-

somt Selskab for Sul])id&lNisPet.SG.172.

sælsom fugl, se Fugl 3 slutn. 2.3) som adv.

Skæbnen saa sælsom er skiftlKingo.SS.

III.235. *SeIsomt er Lykkens Gaver rundt
foTdeelt.Oehl.I.80. den uhyggeligste og sel-

somst latterlige Scene, som endnu havde
fundet Sted dem imellem. Brandes.VIII.298.

20 derfor handler jeg fremdeles sært og sæl-

somt (1871: underligene med dette Folk.

Es.29.14(1931).

3) (spec. anv. af bet. 2.2) f om person:

som er vanskelig at tilfredsstille, have med at

gøre; vranten; sær (6.2); urimelig, „kal-

des den, som er knarrevorn". Jlfof/j.^S'iOP.

jeg frygter at dette uskyldige Skrift . .

skuUe af mange selvsomme Mennisker for-

kastes, forsmaaes og blive unyttig for min
30 Skyld.Garboe.LH.Dedic.2.

j^ælsom-hed, en. flt. -er. (ænyd. sel-

somhed) det at være sælsom, f) f til sælsom 1.

Moth.S109. Eilsch.Term.39. I Jylland . . er

det en stor Selvsomhed at see et Storkerede
i et Tiæe.OecMag.n.20. jf. VSO. MO.
2) O til sælsom 2. just formedelst (lærens)

Selsomhed blev den herskende. i7oift.ZA.455.

den besynderlige Blanding . . af Selsomhed
og Sædvanlighed i hans Træk, Anstand og

40 Gehærder. Bagges. L.1.130. Ibald (havde) i

Simon Levi set . . en Gjenstand af en vis

Sælsomhed. Goldschm.VIII.69. AageRasmus-
sen.PaaHavsensBund.(1936).109.

\\ (1. br.)

om grille, „fiks idé". VSO. \\ konkr. (ofte i

flt.; jf.: „pi. er usædvanlig," MO.), om sæl-

som genstand ell. foreteelse, man seer paa et

Lomme-Uhr allehaande u-sædvanlige Pry-
delser og Selsomheder.LTtrf.i746.27i, der
blev mig fortalt en Selsomhed angaaende den

50 store Udstilling, vi har paatænkt. iirø.//.i2.

„Maag" for Dattermand og „Hærder" for

Skuldre er Eksempler paa Forfatterens Lyst
til puristiske Svelsomhedei. SorøAmtstid.''*/*
1944.3.sp.5. (jf. sælsom 2.2^ om person(er):

der (er) et vist elskværdigt Lune i (dvær-
gens) store Øjne . . en let Bevidsthed om,
at han er en Sælsomhed. JLan^e./i/.i^i.
Langsomt drog vi som en Sælsomhed gen-
nem Byen. JohsBrøndst.VK. 159.

60 Sælsort, en, se Solsort.

Sæl-spyd, et. {ænyd. sælespiud; jf.

-jærn og Sælhundespyd; fagl.) harpun olgn.,

hvormed sæler stikkes. Moth.S1014. Fynsk
Hjemstavn.1939.184. jf. MO. -spæk, et.
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ipsnyd. siæl(e)speck
; jf. -flæsk og Sælhunde-

spæk; især fagl., jf.: „obs." Levin.) sælens

spæk(lag), især anv. (i arktiske egne) til føde

og til brændstof i (spæk)lamper. Amberg.

JohsBrøndst.DO.1.113. -isten, en, (jf. -ø;

især dial.) oftest i flt., om store sten ved

stranden, der tjener til opholdssted for sæler.

EPont.VN.78. jf. VSO. PThorsen.FraSyd-
bornholm.(1934).18. som (en art) stednavn:

JensSør.II.64. Stedn.1.45. f -syn, et. (ogs. lo

Sel(d)-, Sjæld- (Sield-). Moth.SlOQ. Leth.

(1800).149. jf. VSO.V1.172.215). (ænyd.

seldsiun; subst.-dannelse til sælsyn(t)) mærke-
lig, ejendommelig, sjældent forekommende gen-

stand ell. tildragelse; særsyn; fænomen; spec:

luft-, gøglesyn; øjenforblændelse. Moth.SlOO.

de saae en stor Stierne paa et Sted, hvor
de aldrig havde mærket den tilforn. Saa
nyt og forunderligt Selsyn kunde ikke andet
end sætte (Tycho Brahe) i Bevægelse. Wand. 20

Mindesm.429. Det er i vore Dage et sandt
Sieldsyn.F-S'O.F/.2i5. smst.172. -synt, adj.

['sæ(")l|Sy'n<i, ogs. -(|)syn(')d] (tidligere ogs.

sel-. Langebek.(Annal.l856.378). VSO.VI.

172. t selv-. JBaden.Symbola.(1780).70.

sjæld-. HjælpeO.392. D&H.II.227. jf. VSO.
V1.215 samt ndf. — f -syn. VSO. („obs.'').

t -siunet, -syne, se ndf.). (ænyd. sel(d)-,

siel(d)-, self-syn, -siun (-sen), ogs. seldsyne,

glda. siæl(d)- (Brandt.RD.I.218. PLaale.I. 30

134. Mand.123. SjT.5f.), sial-syn (-søn,

-sin), SV. sållsynt (fsv. s(i)æl(d)synj, no.

sjeldsynt, jf. oldn. sjaldsénn, oeng. seldsiene,

glholl. sel(t)siene, sel(t)sane; egl.: „som sjæl-

den ses"; 1. led besl. m. sjælden, 2. led m. se,

jf. synt og sælsom
||

genopt. i 18. aarh. efter

ældre sprogtrin og sv.; i 19. aarh.'s 2. halvdel

alm. hos sprogrensere efter sv. og (jf. D&H.
11.227) no.; if. VSO. foræld.; ordet ikke i

MO. S&B.; jf. særsynt) I) (nu især hos 40

sprogrensere) d. s. s. sælsom 1. ieg (ønsker

ikke) at De (o : en køber af antikviteter) sparer,

naar noget rart og selsynt kan bekommes.
Langebek.(Annal.l856.378). dette meteoron
er ikke saa rart eller sieldsjne. KSelskSkr.l

.

378. (han) sendte sine Mænd . . med nogle

Falke og andre Ting, som (i Spanien) vare

sieldsiunet og afholdene. TrondhSelskSkr.Nye
Samling.11.61. En selsyne Fugl VSO.V1.172

(jf. Fugl 3 slutn.). i vor tid, da troskab mod 50

fortiden bhver så sælsynt. J.Z>Jør^./Y5. Sam-
mensatte Stednavne er i Urtiden endnu ret

sæ:lsynte.GSchutte.DT.I.24. jf. u. sjælden
2.1: *Erindringen om hine unge Nætter,

|

er kun en sælsynt Gæst i Livets Dag. Herdal.

NytSind.(1929).76.
||

(sj.) som adv. (hun)
var en sjældsynt elskelig Kvinde, fi^orso^

Stjærne.1902.30. 2) (nu sj.) d. s. s. sælsom 2.

*vagt, fra tunge, glippende Øjelaag I (a:

timerne ml. nat og dag) se
|
sælsynte Former, eo

som ej er til, og falske Ting. Gjel.Br. 17.

alt hvad denne Forfatter skriver om er sæl-

synt, som det hedder med en romantisk
Glose, der er gaaet af BTUg.Kehler.(Pol.^'^/ii

1924.10.sp.l). jf. JBaden.Symbola.(1780).70.
-tran, en. (jf. -olie og Sælhundetran^ olie

udvundet af sælspæk (ell. spec. af sællever.

VareL.*877). Rostgaard.Lex.S7c. Hage.'895.

jf. sjælatran. BornhOS. -», en. (jf. -sten;

ikke i rigsspr.) lille, flad 0, holm, hvorpaa sæ-

ler ynder at opholde sig. Siel-: JensSør.11.63.

jf. stednavnet Sælø. Stedn.II.154.

Sæms-, i ssgr. ['sæm's-] (alm. skrevet

Sems-. — nu næppe br. Sæmsk- (Semsk-).
Semskgarvningen. VareL.(1807).11.174. —
om andre sideformer se u. Sæmslæder^. (sv.

såmsk(skinn); af adj. f sem(m)isk (vAph.

(1764)), ænyd. d. s. og søms(k), glda.

sømsk, se ogs. u. Sæmslæder; fra mnt.
semes(ch) (ty. såmischj, der vistnok er laant

fra slavisk, jf. russ. zamsa, sæmslæder, polsk

zam(e)sz, tjekkisk zami§; garv.) -berede,
v. d. s. s. -garve. MR.1810.333. se ogs. u.

Sæmslæder. -garve, v. (jf. -berede samt
fedtgarvetj tilberede, behandle (skind, huder)
ved sæmsgarvning. Funke.(1801) .1.594. Papir
Haandbog.(1934).35. -garver, en. garver,

der tilbereder sæmslæder. JFBergs.G.4. OpfB.^
11.321. -garveri, et. d. s. s. -garvning;
ogs. om sted, garveri, hvor en saadan virksom-

hed finder sted. Funke.(1801).1.593. VSO.
-garvning, en. garvning, hvorved der an-

vendes fedtstoffer, især tran, som garvemiddel,

og hvorved fremstilles meget blødt læder (det

saakaldte vaskeskind). VareL.(1807).11.174.
VareL.^759. -læder, et. (1. br. i rigsspr.

Sims-. MR.1821.130.1826.26. Munderings-
væsenetiFredstid.(1908) .42. jf. Feilb.). (ænyd.
simslejr, sembs ledder, sømbsleder, seemsk-
leeder, søms lær (Skraaer.11.350), glda.

semst læther (smst.61)) sæmsberedt læder

(skind); vaskeskind, et par Skoe med Seem-
lærs (vist fejl for Seemslærs^ Saaler under.

Holb.Ul.1.7. en Stampe-Mølle for at bereede
Semhslæi. sa.Berg.32. Hallager.82. VareL.*

759. Sems-læder er ikke nogen fagmæssig
rigtig betegnelse — det hedder Sems-skind,

idet det i reglen er skind og ikke huder, der

semsheiedes. Cit.l944.(OrdbS.). -skind, et.

d. s. VSO. Begge (protokoller) er indbundne
i hvidt Semsskind. SvendbAmt.1926.79. se

ogs. u. -læder.

I^senk, et ell. (nu næppe br.) en

(Moth.S124). [særi'gr] ^Sænke, en, et. f
''

bet. 1: smst.; (dial.) i bet. 2: se Kviksænke
og jf. stednavne som Sursænke (jf. Trap.*Ill.

584); (nu især dial.) i bet. 3: Handels- ogln-

dustrie-Tid.1803.428. Esp.347. D&H. KBir-
ket-Smith.Eskimoerne.(1927).104. Feilb.). flt.

d. s. (ænyd., glda. sænck (i bet. 1), jf. ty.

senke, gesenk (i bet. 3 m. m.); til III. sænke;

jf. I. Sænke, Synk samt Søk og II. Sæk
(Hængesæk))

I) det at sænke noget ell. det at være
sænket; nedsunken tilstand. Moth.S124.

jf. III. sænke 2.5: Fra Mark og Enge lyder

en sorgløs Melodi,
|

til Solen gaar i Sænk
bag Skov og B&nkei. Ankerstrøm.Lyng og
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Lev.(1931).22. \\ næsten kun (til III. sænke
\.i) i fori. i sænk i udtr. for at sænke et

skib, i udtr. som bore (VSO.I.453. Wolfh.

MarO.498), løbe (JHelms.G.33. Scheller.

MarO.), rende (JHelms.G.31. Dykkeren.

1926127.45), sejle (PAHeib.Sk.I.215), sky-
de (Moth.S395. JMunksLevned.o. Danm
RigUist.YSO. Scheller.MarO.342) i sænk (jf.

sejle, skyde i grund u. I. Grund Z.\). Gaae
i Sænk o: gaae tilbunds. 7*50. midt udfor i'o

Ellekilde Buske . . blev (fiskerne) brydt i

Sænk og skyllet hort. Cit.ca.l870.(Aari.

Frborg.1927.142). Flygtende Djunker . . bom-
bes i Sænk at de japanske Flyvere. Po/."/io

1938.1.sp.2. billedl., især som udtr. for øde-

læggelse, ruinering ell. undergang (af person,

foretagende): Tode.S.75. Et mislykket At-

tentat . . kunde skyde Grundloven i Sænk.
EBrand.Fra85til91.(1891).29. han havde
bare ventet paa, at (min forretning) skulde 20

gaa i Sænk. AaDons.MY79. S. var ved at

blive sejlet i Sænk af sine Konkurrenter
ved de andre folkelige Tesitie. PoU'/d941.
9.sp.6

2) (til III. sænke I.2; jf. u. Hængesæk
samt Kviksænke ; i rigsspr. kun i den 1. 36ff.

nævnte anv.) sted, hvor jorden er saa blød,

at man let synker i; dyndet, sumpet sted;

morads olgn. *Aved-øre stræde,
|
der mangen

fattig bonde-mand |
har kommet til at græde, 30

I

naar hånd med toe halv trette krack
|
har sit

(0: siddet) i senck og sø\e.Cit.l708.(SprKult.

11.21). gamle Pa Pe'sen faldt i Sænk den
anden Aiten.NordsjællF.I.157. Onde Aften

. . Fanefjord S., Møn, er Navn paa et „bund-
løst" Sænk i Vejen. Z)2^./7/.36. || i forb.

køre i sænk, køre fast med vogn paa et

sted, hvor vejen er blød, dyndet. Gamle Espen
fortalte en Aften om dengang, de kørte i

Sænk ved Bro Mølle . . Kørte i Sænk, javel 40

gjorde vi ded. Vi kørte i lige til Navet.
Gravl.Espen.(1933).8. UfF. i rigsspr. (vel m.
tilknytning til bet. 1) brugt billedl. som udtr.

for, at et foretagende gaar galt, ødelægges;

ogs. (jf. bet. 1) i udtr, for at ødelægge, ruinere

noget (især ved daarlig ledelse olgn.). Det syd-

fynske Jernbaneselskab . . er kørt i Sænk.
JernbaneT.^U1935.3.sp.3. Det er altsaa H.,

den Idiot, som har ladet sig køre i Sænk.
Kirk.B.64. Fiaskoen med hans (0: Strind- 50

bergs) „Skandinaviske Forsøgsteater" i 89,

som han uretfærdigt beskyldte Edv. Brandes
for at have kørt i Sænk.*S'c%&ergr.^Poi."/io

1939.11.sp.4).

3) (til III. sænke l.i, ;/. Synk 3.i; især

fisk. ell. dial.) noget tungt (især sten ell.

stykke metal), der bindes i noget for at

holde det nede i vandet; fx. om hullet

sten, bundet i et reb og brugt som anker (Feilb.),

om synk, lod (II. 2.2), paa fiskegarn ell. (især) eo

i fiskesnøre. Rostgaard.Lex.S44b. De hullede

Steene bruger man til Sænk i Fiskergarn.

Wilse.R.V188. Stibolt.SF.37 . Loddet eller

Sænket, som er af Bly, bruges for at holde

Krogen paa et og samme Sted dybt i Van-
det. Fedders.FF.36.
ISænk-, i ssgr. ['særig-] især af III.

sænke; ofte som sideform til Sænke- (s. d.).

-ambolt, -bly? se Sænke-ambolt, -bly.

I. SSænke, en. ['sæiigfa] (nu 1. br. Sinke.
Moth.S204. Hallager.248.255. UfF. jf. D&H.
SaUXXII.958). flt. -r. {fra ty. senke; egl.

sa. ord som II. Sænke (se Sænk^/ jf Sænker)
jærnform, brugt i smedjer ved tildannelse

af glødende smedejærn og staal under hamme-
ren; ofte i flt. om to sammenhørende forme
(Over- og Undersænke), der tilsammen be-

stemmer det færdigsmedede arbejdsstykkes

form. Dyssell.Haandværksredskaber.(1830).80.

MilTeknO. TeknLeks.1.524.

II. iSænke, en, et. se Sænk.
III. sænke, v. ['særiga] præt. -ede ell. (i

rigsspr. poet., højtid.) -te (Visd.l0.19(Chr.
VI). Rein.ND.158. Hrz.D.II.117. jf. Moth.
S124. Esp.347. Thorsen.l05);part. -et ell. (i

rigsspr. poet., højtid.) -t [særi'gd] (Sort.HS.
Gir. Drachm.Fest-Spil.(1888).ll. Jørg.BF.19.

ThøgLars.J.'(1904).54. jf. Moth.S124. Esp.
347. Thorsen.105). vbs. -ning (s. d.) ell.

(nu sj.) -else (Moth.S125. VSO. NatTid.
'•',1936.10.sp.2), jf. Sænk. (glda. sænckæ
(senckæ) (Rimkr. HellKv.86. GldaKrøn.56.
57.124. Fragm.56.137), oldn. søkkva, oeng.

sencan, mnt., nht. senken, got. sagqjan;
(kausativ) til synke; jf. Senkel- samt for-

sænke
II
om sammenfald af betydningerne af

sænke og synke se Kalk.lV.267. Feilb. (u.

synkej; jf. bet. 6 og synke 4)

I) lade glide (fra overfladen) dybere ned i

en vædske ell. masse; lade synke (1). I.l)

faa til at synke, lade synke ned i en vædske,

især vand. *Min Fiskerstang jeg sænked
j

1 Vandbølgen ned. Hauch.LDR.38. Man fandt

ved at opmuddre Kanalen adskillige Ting,

som i Krigstid maae være sænkede her. VSO.
Hummertejnerne . . er sænket med store

Sten. JVJens.Di.88. jf.: *da han sig havde
i Dybet sænkt

|
Alt udi de fraadende Strøm-

me,
I

Ei skulde da noget Menneske tænkt,
|

Han kunde til Vraget udsvømme. fiZtcA.

(1920).XXI.185. 1 1 faa et lig ell. levende

væsen, der skal druknes, til at synke v. hj. af

en dertil befæstet vægt. hvo som forarger Een
af disse smaa . . ham var det bedre, at der

var hængt en Møllesteen om hans Hals, og
han var sænket i Havets Dybhed. Matth.18.6.

(styrmanden skulde) sænke de døde i Havet
efter katolsk B,it\ia.KnudAnd.HH.6. (nu kun
dial.) i al olm.: aflive ved drukning; drukne.

Senke en Ks^i. Junge. VSO. FrGrundtv.LK.
100. LollO. refl.: drukne sig. AndNx.MS.
47.

II
m. h. t. hvad der flyder paa vandet,

især skib: faa til at gaa under; spec: skyde

ell. bore i sænk. *I Dybet for Sested var
Skibe senkt ned.Sort.HS.Gl^. At sænke et

Skib ved at hugge Hul i Bunden.Wolfh.
MarO.380. en tysk Undervandsbaad . . har
sænket en belgisk Damper. BeriTid.'/TlPiS.
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l.sfA. II
(dial.) m. h. t. hamp ell. hør: ned-

lægge i mosevand for at røde den. Moth.S124.
FrGrundtv.LK.263. 1.2) lade synke ned i (og

blive dækket af, begravet i) en (blød) masse.

*Min hvasse Dolk i hendes Bryst jeg sænker.

Hauch.LDR.92. \\ især (delvis til bet. 2.\)

om begravelse af lig; i forb. som sænke
ned, i graven, jorden. *0 Jord, vi en
Gave dig skænke,

|
Med Graad i dit Skød

vi den sænke. SalmHj.445.6. *Tæt ved hende lo

blev han (o: den døde) sænket ned. FGuldb.
1.215. Italienerne . . sænkede deres Døde i

Jorden med en Velsignelse. (?oWscAm.iV6'il/.

¥7. de Ord . . der kan have lydt ved Graven,
før de sænkede hans Støv åen.Brandt.CP.
368. 1.3) uegl., om tænkt bevægelse, (visdom-

men) førde (israelitterne) igiennem det røde

hav, og ledde dem igiennem store vande.
Men deres fiender senkte den (1871: den
overskyllede deres Fiendei). Visd.l0.19(Chr. 20

VI).
II

især (m. overgang til bet. 3.i) i forb.

m. i: *Du har i Daabens Flod
|
Min Død

til Grunde senket.Brors.53. *(tanker, der)

aldrig kan ældes og aldrig kan døe
| Og

sænkes i Glemselens Y&nde.Hauch.SD.I.lOl.
Det saarede ham. Det sænkede en Tvivl i

hans ll]erte.TDitlevsen.BF.114. \\ m. h. t.

blik. Mit Blik sænkte sig i den underliggende

Dal. Bagges. L.1.367. *Da sænked ned i Søen
han sit Blik. PalM.AdamU. 1.230. især i 30

udtr. for at se en dybt i øjnene: *0 Pige, Du
sænker dit Øje

|
saa fugtig blødt

|
ind i

mit Blik. Drachm.RR. 9. Hendes brændende
Blik var . . dybt sænket i hans. IsakDin.FF.
497.

2) lade noget bevæge sig (glidende, gradvis)

ned til et lavere punkt, niveau; anbringe i en
lavere stilling; ogs.: lade noget glide fra op-

rejst, lodret, oprullet stilling ned til liggende,

vandret, nedrullet stilling; lade synke (2). 40

2.1) i al alm. *(om efteraaret) Har Rosen
sænket det sidste Bl^d. Heib.Poet.X.335.
Kristian havde ikke sænket Rullegardinerne.

Schand.F.321. *for Natten sænkes Flaget.

OlafHans.DB.26. f'sj/jMaskinen sænkes ned
i Møblet ved Ilukning. Cit.l944.(OrdbS.). jf.

u. bet. 1.2: *Bisp Villum stod i Kirkekor:
|

Nu graver flink, I Svende!
|
Og graver bredt I

thi brat i Jord
|
Skal sænkes Kister tvende.

Grundtv.PS.III.200. reft.: *Grenen nu sæn- 50

ker sig tung, rækker os qvægende Frugt.
Holst.D.II.150. Broklappen sænkede sig og
gik i sit normale Leie. LokomotivT.1938.131.
sp.2.

II
m. h. t. vaaben, især kaarde: lade

synke for at indstille kampen ell. give tabt;

billedl. især som udtr. for at vise en mod-
stander sin respekt, agtelse. Væbnerne sænke
deres Vaaben (0: under kongernes edsaflæg-
gelse). Boye.PS.II.57. *Ypperst af alle dem,
som Capuas Skole har fostret,

|
Saae ham eo

(0: en fægter) Ingen endnu sænke beseiret

sit 8wæTd.Holst.II.153. *jeg beder dig, sænk
kun din Stok (0: slaa ikke) IRøse.MD.164.
(Brandes) sænkede . . ridderligt Kaarden

for den gamle 'M.&nd.Cit.l940.(Brandes.Br.
III.XXVII).

II
m. h. t. fane; især om sænk-

ning af en militær afdelings fane som honnør
for eti højtstaaende person ell. af en forenings-

fane over graven ved et medlems begravelse;

ogs. billedl. som udtr. for at vise en ære ell.

(1. br.) give tabt, „stryge flaget", da nu Striden

var skarpest . . sænkede eller skiulte Eadrik
det Banner, han førte (og) raabte . . at Alt

var tSiht.Molb.DH. 1.400. Jeg sænker Fanen.
Nu er Du vor M&nd\ Drachm.F.1.449. *Nu
har det sidste Kuld af Børn

| sænkt Fanen
for den hvide Bjørn (o: Bjørnson). JVJens.

Di.^81. Sal.V1.316. Ordet Fædreland i Bogens
Titel er vel en Fane, men som sænkes. Vilh
And.Litt.IV.450. \\ m. h. t. klædningsstykke.

Kjolen skal sænkes lidt i den ene Side. UfF.
du maa have bukserne sænket lidt

j ||

m. h. t. levende væsen (jf. bet. 2.4). en Kæmpe
forbliver en Kæmpe, selv om han sænkes
ned i en Brønd. BilleskovJ.H. 1.153. (1. br.)

refl,.: Vee dem, som sænke sig dybt ned fra

Herren, for at skjule deres Anslag (1931
afvig.). Es.29. 15. *Høgen sænked sig højt fra

Sky.OlafHans.S.24.
\\

(nu 1. br.) m. h. i.

vandstand, vædskehøjde (og termometer, baro-

meter); kun refl. ell. i pass.: falde; synke.

Jordklodens Ligevægt taaler ikke . . at Van-
det kunde meget hyppes paa et Sted, og
senkes paa et andet Sted. LTid.l750.371.
Mod Tordenvejer hæver (barometret) sig,

mod vældige Storme sænker det sig hastigt

og hetydeligt.JHLars.HA. 1.36. lange Ocean-
dønninger hævedes og sænkedes. KnudAnd.
HH.5.

II
sænkede sømhuller, søm-

huller, der kan optage sømhovederne, saa at

de ikke kommer til at rage op; forsænkede søm-
huller. Viborg&Neerg.HB.85. Grunth.Besl.55.

jf. VSO.VI.132. 2.2) m. h. t. legemsdel, jeg

bad med Hovedet sænket mod min Barm.
Ps.35.13. *Du som taus med sænket Hoved
stdi&er. Blich.(1920).V.172. *Sænk Armen!

|

Et Ord, før Slaget talderl Boye.PS.II.130.
De hilste Fru Raag, naar de mødte hende
paa Spaseregangene, med en indigneret
Sænken af Mundvigene. Schand.F.215. Tho-
mas var allerede vendt om med sænket
Nakke og var gaaet et Par Skridt hen ad
ToTvet.sa.TF.1.233. han (betragtede) Bodil

bag de sænkede Bryn med et enfoldigt pli-

rende Blik. Pont.LR.148. Han saa paa hende
med sænket Bande. ErlKrist.DH.123. \\ m.
h. t. blik: rette nedad; slaa (øjnene) ned. Telse

sænkede de taarefyldte Øjne, som til et Ai-

sl3ig.Blich.(1920).XV40. *Paa Sønnen ned
sig hendes Øie sænker. PalM.AdaniH. 1. 13.

E. svarede Nej med sænket Blik.HansPovls.
HF.135.

II
sænket (heste)ryg, (jf. sænk-

rygget samt u. nedsænke 4.2; vet.) ryg, hvis

linie buer stærkt nedad; hul, svejet ryg.

LandbO.IV603. SaVXXV520. 2.3) (1. br.)

m. h. t. masse: faa til at falde mere sammen,
svinde ind (og blive lavere). Hver Dal skal

hæves, og hvert Bjerg og hver Høi skal
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sænkes (Chr.VI: ioineåTes). Es.40.4. (jj.

Rich.1.102). II refl. Gasudviklingen (ophører),

Skummet sænker sig. Manufact.(1872).229.

2.4) (sj.) m. h. t. levende væsen: faa til at

synke, falde sammen. Lidt sænket i Knæene,
med indadvendte Fødder, korte, hurtige

Skridt . . var han Typen paa en Japaner.

HarNiels.TT.III.59. 2.5) Qj refl., om himmel-

legeme: synke -(2.5). Solen var en stor rød

kugle, der sænkede sig ned bag en lille lund.

MKlitgaard.GM.96. Solen . . sænker sig i

Rsixet. MLorentzen.AL.34. jf.: *Lavere de

(o: kirkeklokkens toner) sprede deres Vinger,

I

Sænke sig med Solen dybt i Hnv.Grundtv.
PS.VL58L 2.6) (især (3) m. h. t. linieføring:

give nedadgaaende retning; især m. h. t. terræn.

*Tolv Skridt er kun tilbage, saa bryder
Klippen af

|
Og sænker brat sin Steenvæg i

Afgrundens GTa.Y.Aarestr.SS.III.26. || næ-
sten kun refl. (ell. i pass.). Nord og Syd for

Libanonbjergene sænker Kjæden sig.Ørst.

VI.no. *hvor Stiens Trin sig sænker,
|
Kom

vi til Plutus hen.CKMolb.Dante.L38. Vejen
sænkede sig i et stort Sving ned mod Bøstrup
By. Pont.LP. Vin. 133. Sandstenslagene er

sænkede og ligger med større eller mindre
Hældning bort fra Grænsen. VMilthers.Born-
holmsGeologi.(1916).25. 2.7) (især [3) m. h. t.

taage, mørke olgn.: faa til at lægge sig (ned)

over; i videre anv. m. h. t. stilhed, stemning

olgn.: faa til at udbrede sig over, præge noget;

især refl. *Tænk, naar engang den Taage er

forsvunden,
|
Som her sig sænker over Livet

ned.SalmHj.650.L *Aftenen sænkte sig, ei

dens Ro.Hrz.D.n.ll7. *Maanen sine Straa-

ler
I

Sænker gjennem Busk og Kra.t. PalM.
Poes.n.348. Mørket begyndte at sænke sig.

KSecher.DenfremmedeGæst.(1934).5L En blid

Melankoli sænkede sig over hende. IsakDin.
FF.155. Søndagsfreden har sænket sig over
0en.Soya.HF.55.

3) videre anv. af bet. 1 09 2. 3.1) (jf. bet. I.b)

O i forb. m. i: lade overgaa til, henfalde
i en vis tilstand; overvælde med, helt præge

af noget. *I denne Verdens Sorger sænkt
|

Du mærker ej, hvor ubetænkt
|
Din Dag til

Ende sknder. SalmHj.538.L *dybt jeg laa
|

i Drømme sænkt. Jørg.BF.19. et Grav-
kammer, der var blevet udslettet og sænket
i Dyb og Glemsel ved Anlæggelsen af den
store aurelianske Bymur. FrPoulsen.(Pol.^/t

1943.11.sp.l).
II

især refl.: helt hengive sig til,

hlive ganske optaget af (en interesse, et arbejde,

en stemning osv.). den grændseløse Naivetet,

hvori han nu synes at have sænket sig.

Hjort.KritLit.il.162. Hun sænkede sig dybt
i de Ord, hun i Dag havde vexlet med Lau-
zun.Schand.IF.69. Han . . sænkede sig ned
i Ægyptens Billedskrift og Gudegaader.
Borchsen.HI. 52. 3.2) nedsætte til et lavere

niveau, trin; forringe m. h. t. styrke, grad,

værdi osv. Regeringen havde Opmærksom-
heden henvendt paa Situationen og over-

vejede at sænke alle Lønninger. FrPouisen.

VV.141. mange Lande sænkede deres Valuta-
kurser for at komme lettere over de finan-

sielle Vanskeligheder. VerdenGD. IV, 2.268.
Trykket sænkes i Ledningen. LoA;omo<wT.
1940.240.sp.l. sænke niveauet, se Ni-
veau 3. 3.3) m. h. t. stemme, tone, lyd.

\\

m. h. t. stemme: nedsætte styrken, hørligheden;

ogs. (jf. flg. gruppe): gøre dybere, lavere

m. h. t. tonehøjde, saa sænkede han pludselig

10 Stemmen. Bang.L.66. hun (svarede) med
sænket Stemme. Soya.GAM.95. refl.: Stem-
men sænkede sig til en Hvisken. KSech.MV
14.

II cT ^- h. t. tone (tonestykke) : nedsætte

til et lavere trin; gøre dybere, et Stykke, der

. . er skrevet i . . D-Dur . . sænkes til Des.
JacPaludan.(PoV'il942.10.sp.5).

\\
(egl. til

bet. 2.1 m. henblik paa underkæbens sænk-
ning ved større mundaabning; fon.) m. h. t.

sproglyd: udtale med større kæbevinkel, mere

20 aabent (l.e). y-lyden sænkes (til ell. lign.).

MKrist.(Arkiv.XXV133). Baadshage, Baads-
mand har . . den kortvokaliske Form (med
sænket å). Brøndum-Nielsen.GG.1.373.

4) (e/<er ty. senken) i specielle videre anv.

af bet. 1-2. 4.1) (videre anv. af bet. l.i^ f
spærre (havn) v. hj. af sænkede skibe olgn.

ell. V. hj. af pæle olgn. Moth.S124. Kongen . .

hafde sit forrige Anslag i Tanker, at stoppe
og senke bemældte Hafn og dens Indløb til.

30 Slange.ChrIV.1309. 4.2) (videre anv. af bet.

1.2; bjergv.) m. h. t. skakt: grave dybere i

lodret retning; afsænke. Paa denne Fløts ere

imidlertid 3 Schachter sænkte, hvoraf den
sydligste er 27 Alen dyb. CGRafn.(PhysBibl.
XV5). 4.3) (videre anv. af bet. 2.i ell. til

1. Sænke^ sænksmede; spec: slaa
bløde punsler ned i hærdede sænker (II);

se Sænkning 4.3.

5) t ii^ir.: synke (1-3). senke ned i knæ-
40 eme.Moth.S124. grunden senker. sws<.

IV. sænke, v. ['særi^a] -ede. (/ro ty.

zinken, maaske m. tilknytning til III. sænke;
snedk., tøm., nu især dial.) d. s. s. IX. sinke 1.

senke . . en stolpe i anden. Moth.S124. VSO.
VI. 32. MO. Saaby.' UfF. \\ hertil bl. a.

Sænk-sav (Saaby.' Senke-: Moth.S124),
d. s. s. Sinksav.

ISænke-, i ssgr. (fagl.) især af III.

sænke (1-2); jf. Sænk-; om vekslen ml.
50 Sænke- og Sænk- se u. Sænke-ambolt, -bly,

-faskine, -garn, -kasse, -kiste, -kurv, -sten,

-stykke, -sværd. Sænk-lod, -smede, -am-
bolt, en. ^Sænk-. TeknMarO. TeknLeks.
1.524. jf. Sænkeramboltj. (til I. Sænkej
jærnklods med halvrunde fordybninger af forsk,

størrelse i de fire sider. Wagn.Tekn.146. OpfB.*
III.117. -bly, et. (^Sænk-. LTid.1729.282.
Werfel. Fiskeri). 16). {ty. senkblei; nu næppe
br.) d. s. s. Sænklod. vAph.(1759). 382.

60 Deres Velbyrdighed fremfører alle Ting med
Staal-Handsker, og gaaer, som man pleyer

at sige, idelig med Sænke-Blyet i Haanden.
Biehl.DQ.III.296. -bor, et. (nu næppe br.)

d. s. s. Sænkkolbe, Forsænkbor, Kaper.

XXIII. Rentrykt •/, 1945. 8
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-bord, et. (foræld.) eremitagebord. Meldahl.

Frederikskirken. (1896). 74. -brønd, en.

(bygn.) ved fundering: brønd af murværk ell.

beton, rørformet pille olgn., der ved udgrav-

ning inden for brøndringen efterhaanden sæn-

kes dybere ned gennem bløde jordlag. Nord
ConvLex.*VI.552. TeknLeks.1.525. -faski-
ne, en. fSænk-, Andres. Klitf.304). (fagl.)

faskine, hvis indre hule rum fyldes med grus

ell. smaasten (brugt til dækværker olgn.). Nord
ConvLex.*V1.552. SaUVII.783. -garn, et.

^Sænk-. Amberg.). (fisk., nu næppe br.)

sættegarn (mods. Drivgarn 1). vAph.(1759).

VSO. -kasse, en. (nu næppe br. Sænk-.
NordConvLex.V.485). (jf. -kiste; bygn.)

kasse, hvori sten, beton olgn. nedsænkes for

at danne dækværk, fundament olgn.; især:

vandtæt kasse, hvori fundament til bropille

olgn. udføres, hvorefter kassen sænkes paa
plads og pillen opmures (støbes) inde i kassen.

NordConvLex.WI.552. TeknLeks.1.525. -ki-
ste, en. ^Sænk-. NordConvLex.Y486).
(bygn.) tømmerkiste, der sænkes ved at fyldes

med sten, grus, beton olgn. for at udgøre del

af et moleanlæg olgn. Sal.XVII.941. Jac
Paludan.F.78. -knrv, en. f'Sænk-. Nord
ConvLex.V.486). (bygn.) kurv fyldt med sten

olgn. til nedsænkning ved kystsikrings- ell.

strømreguleringsarbejder. NordConvLex.WL
552. -køl, en. (jf. -sværd samt Glidekølj

4> køl, der kan fires ned og hæves op gennem
en vandtæt kasse (brønd) paa langs i skibets

bund. Bardenfl.Søm.1.280. Sænkekøl forsynet

med 'BsWdi^i. Scheller.MarO. \\ hertil bl. a.

Sænkekøls-baad, -brønd, -kutter, -yacht.

-lod, et. se Sænklod.
sænkel-ret, adj. se sænkret.

^ænke-mægler, en. d. s. s.

Mægler 3.3. YorStand.1938.98.sp.2. -pon-
ton, en. (bygn.) d. s. s. -kasse. LSal.XI.
422.

ISænker, en. ['sæixgar] (ty. senker; afl. af

III. sænke) spec. i flg. anv.: I) (fisk.) d. s. s.

Sænk 3. et stort Vod, forsynet- med Sæn-
kere og YloA.Tilsk.1936.1.444. jf. Pilk(e)-

sænker. 2) 4> blyvægt i en sugeslanges nedre

ende (under sprøjtningen holdes den uden-

bords under vandoverfladen). SkibsMask.291.
3) i bot. anv. 3.1) (nu næppe br.) aflægger

(2.1). Hempel.Flora.(1834).10. Kjærbøll.FB.

39. 3.2) hos snylteplanter: et sugeorgan (hau-

storie), ofte omdannede rødder, der trænger

ind i værtsplantens indre. Warm.SystB.464.
MentzO.Bill.294. 3.3) lodret i dybden gaaende

formeringsrod hos tidsel, Carduus L. LandbO.
IY566. 4) d. s. s. I. Sænke. FRFriis.KA.
155. Hannover.Tekn.147. \\ hertil: Sænker-
ambolt, -smede (jf. Sænkeambolt, sænk-
smede;. OpfB.'ni,1.76.
sænke -smede, v. se sænksmede.

-sten, en. ('Sænk-. Amberg.). (jf. Synke-
sten; fisk.) sten, brugt som sænk (3) paa
fiskesnøre ell. (især) garn. vAph.(1759).
Frem.DN.532. Eait.(Letterst.tidskr.l940.239).

-stykke, et. fSænk-. NordConvLex.Y
486). (jf. Sænkværk; bygn.) konstruktion af

ruller, planker og bindefaskiner, belastet med
sten, sand ell. grus (især brugt som funda-
ment i blød grund). SaUYII.783. -sværd,
et. (1. br. Sænk-. PolitiE.KosterbV*U1922.
2.sp.2). 4>- sværd (II.4.i) m. lign. anv. som en
sænkekøl. OpfB.*II.351. Vi har et Par Sværd
fra en gammel Evert liggende, altsaa Sænke-

10 sværd, som I bruger dem for at undgaa for

stor Afdrift i StTøra.ACWestergaard.Fisker-
drengene.(1932).67. -tøj, et. (Jil I. Sænke;
smed.) d. s. s. -værktøj, -ventil, en. 4> ven-

til i en torpedo, der aabner sig, naar en vis

distance er gennemløbet, saa at agterrummet

fyldes med vand og torpedoen gaar til bunds.

Sal.XYII.571. Scheller.MarO. f -vod, et.

kastenet (1) (med blylod, sænk forneden).

Werfel.Fiskerb.4. if. vAph.(1764) om sænke-

20 garn; jf. ogs. MO. -værktøj, et. (til I.

Sænke; smed.) om sænker (I) (jærnforme).

Sænkeværktøj maa være godt styret af

Ambolten, da Rystelserne ellers bidrager til,

at man faar mindre godt Arbejde. S'mede
Maskinarb.255. IngBygn.l942.255.sp.2.

8ænk-faskine, -garn, se Sænke-
faskine, -garn. -grnbe, en. (nu næppe br.)

lille slamkiste. NordConvLex.Y.485. S&B.
-hammer, en. ^Sink-. Drachm.PY22). (ty.

30 senkhammer; til I. Sænke; smed., nu næppe
br.) en art sænke (I). TeknMarO. -kasse,
-kiste, se Sænke-kasse, -kiste, -kolbe, en.

('-kolb. MilTeknO.). (smed., nu næppe br.)

værktøj til udvidelse af den øverste del af huller

i jærnbeslag, hvori skruer, søm osv. skal for-

sænkes. Kaper, -kurv, en. se Sænkekurv.
-lod, et. (nu 1. br. Sænke-. vAph.(1764).
YSO. D&H.). (jf. -bly; fagl.) blylod i snor,

brugt til at undersøge (lodde) dybden ell. den

40 lodrette stilling af noget; ogs. om blylod, sænk

(3), i fiskesnøre. Amberg. TeknLeks.1.525.

bænkning, en. ['særigweq,] flt. -er.

vbs. til III. sænke.

1) til III. sænke 1. Moth.S125. Lønnesten,

passende Smaasten til Sænkning af deres

Flyndergarn. G'rat;i.J.SO. spec. (;j$J): det at

sænke et fjendtligt skib. hærberetningen næv-
ner antallet af sænkninger i sidste maaned

II
det at sænke sig, synke til bunds i en vædske;

50 spec. (med.) i ssg. Blodsænkning, under-

søgelse af, hvor mange millimeter klar blod-

vædske der dannes pr. time, naar blodlege-

merne faar lov at synke til bunds i et snævert,

lodretstillet glasrør; sænkningsreaktion. jf.

Blodsænkningsreaktion. YoreSygd.II.262.

2) til III. sænke 2. 2.1) om handling,
hvorved noget sænkes; fx. m. h. t. vaa-

ben: Officererne aflægger høj Salut med
deres Sabel med efterfølgende Sænkning.

60 EislMKhh.3R.YI.265. m. h. t. vandstand:

(de sure enge) hjalp man ved at sænke
Vandstanden i Aaerne . . Ved Hedeselskabets

Hjælp er der udført 112 Sænkninger. ^eJergf.

(HolgerDanske.1911.Okt.29). Sænkning af
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Mosens Overflade. Tidsskr. f. Planteavl. 1919-

20.562. m. h. t. legemsdel (jf. Hælsænkning^;

Sænkning af Skuldrene. PWBalle.RD.83. 2.2)

det, at en flade, overflade sænker sig,

synker (ned, ind), ell. (konkr.) om det

derved fremkomne lavere, indsunkne,
nedsunkne parti; ogs. undertiden om natur-

lig fordybning af anden art ell, kunstig dannet

fordybning. *Hvad er Alpesneens Hvidhed
|

Fuld af Sænkninger og Kupler
|
Mod din

Arms, din Skulders RundinilAarestr.SS.il.

108. Saa gik de ud i Lysningen paa Hol-

tinggaards-Siden af Diget. Hele den store,

aabne Sænkning i Løvmassen stod fuld af

Maanelys. JaÅ;£^nM.G^.i5. Livmoderen (er) ud-

sat for forskjellige Lejeforandringer . .

Sænkning af „Grunden" for- eller bagover
(Versioner), Sænkning (Descensus) af hele

Organet ned i Moderskeden, PanMTO.434. en

mørk hal, hvor der er gravet en dyb sænk-
ning i gu\YetAOlr.DH.I.207. Griffelpunktet

(o: paa et kirsebær) . . sidder i en lille flad

Sænkning. Bredsted.Pom.III.153. \\ især: det,

at et stykke af jordoverfladen synker ind ell.

er sunket ind; lavning, fordybning i ter-

rænet, jordskorpen. Jordmons Sænkning.

vAph.(1772).III. fladt Land, der . . afbrydes

af langstrakte Sænkninger, eller Dale, eller

Smaahøie. Trap.^II.389. Kontinentbevægel-

ser ere langsomme Hævninger og Sænkninger
af store Landstrækninger. Uss.AlmGeol.25.

Sydlandet og Jordanegnen, Sænkningen
(1871: Dalen; ved Jenko.5Mos.34.3(1931).

3) til in. sænke 3; især i flg. anv.: 3.1)

til IIL sænke 3.2. selv i denne Sænkning af

Modet . . finder han en Slags Sødme. KG
Brøndst.F.325. 70erne i Tyskland betegner

den allerdybeste Sænkning af det kunst-

neriske Niveau (jf. Niveausænkning^. Æoos.

TL.4. 3.2) til IIL sænke 3.3.
||

(især fon.)

nedsættelse af stemmens styrke ell. tonehøjde.

sætningsafslutningen markeres ofte ved en
sænkning af stemmen I ogs. om den taledel,

der har en saadan udtale, ell. (metr.) om den
svagere („korte") del af en verstakt (tesis).

Recke.Verslære.ll.
|| J^ m. h. t. tone (tone-

stykke). Jesp.Fon.591.
|| (fon.) en lyds

(vokals) overgang til en mere aaben lyd (vokal).

Sænkningen af r og u (til e og 6).Brøndum-
Nielsen.GG.1.99.

4) til III. sænke 4. 4.1) (jf. Forsænkning 2;

nu næppe br.) afspærring af havn olgn.

ved sænkning af skibe olgn.; ogs. konkr., om
de sænkede skibe olgn. Slange.ChrIV.1309.
1335. 4.2) (bjergv.) lodret skakt, der be-

gynder under jorden; afsænkning. Wilkens.
MT.159. 4.3) til III. sænke 4.3. Hinnerup.
Juv.511.

sænk-ret, adj. ^sænkel-. LTid.1725.
523). {fra ty. senkrecht og (ældre) senkel-

recht, til senkel, blylod; nu næppe br.} lod-

ret (1). EPont.Atlas.il1.177. PNSkovgaard. B.
297. Tidsskr. f. Havebrugets Fremme. 1931/32.
100. -Tjggetf adj. (vet.) om hest: som har

sænket ryg (se u. III. sænke 2.2J. Viborg&
Neerg.HB.67. NisPet.SG.417. -sav, en. se

u. lY sænke, -smed, en. (til I. Sænke, jf.

IIL sænke 4.3^ person, der udfører sænk-
smedning. Bl&T. -smede, v. (ogs. sænke-.
OpfB.* III. 130. Bildsøe.Smedebogen. (1928).
80). vbs. -ning. (til I. Sænke, jf. IIL sænke
4.3 samt sænkersmede^ ^ smede i sænker
(I), sænksmedede Sager. Hannover.Tekn.150.

10 TeknO. som vbs.: OpfB.UI.223. TeknLeks.I.
525.

II
hertil bl. a. Sænksmede-arbejde,

-gods. -sten, en. se Sænkesten. -stok,
en. {ty. senkstock; til I. Sænke, jf. III. sænke
4.3; nu næppe br.) en slags ambolt med for-

dybninger, hvori jærntraad olgn. kan be-

arbejdes. TeknMarO. -stykke, -sværd,
se Sænke-stykke, -sværd, -værk, et. (nu
sj.) d. s. s. Sænkestykke. NordConvLex.Y
486. Bl&T.

II
(til III. sænke 4.3; „den

20 Møntmaskine, mod hvilken der punsles."

CollO.

sær, adv. og adj. [sæh] Høysg.AG.99. som
adv. ogs. (nu alm. i bet. 3; sj. i bet. 2) -t;

(dagl., især jy., m. emfatisk ell. følelsesbetonet

bibet.; jf. særig; best. f. sære brugt i ubest.

anv. (jf. en sp.344^^^ og Ulla Albeck.Da.

Stilistik.(1939).36): Det var et sære Ind-

fald. SKjær.PræsteniVejlby.(1894).128. Det
er jo noget sære noget. JakKnu.Jy. 1.118.

30 *han var en sære Knægt. Rørd.JH.1.25. et

sære Ondsind.Gravl.EB.69. Feilb. (ænyd.
sær, seer som adv. og ubøjeligt adj. (i attrib.

og præd. stilling), glda. sæær, se(e)r (Brandt.

RD. 1.15.323) som adv. og som adj. i præd.
stilling ^lyckæn ær sæær. PLaale.nr.ll80),

æda. sær, adv., sa. ord som æda. sæ, se, dat.

af pron. sik, sig, run. sæn (saa), oldn. sér,

got. sis ; se videre u. IIL sig; jf. især; grundbet.:

(hver) for sig, særskilt \\ om ordets brug hos

40 Holberg se APhS.XIII.226f.)
A. som adv.

l)(nu kun dial. (gldgs.); hos romantikerne

ofte brugt arkais.; i moderne talespr. kan sær
lejlighedsvis forekomme som forkortelse af

især, spec. efter ord paa vokal, jf.: Jo-o, Du
har (o: talt om det) . . Og saa da 'sær i Aften.

Wied.TK.105) fremhævende et enkelt, specielt

tilfælde, som der lægges megen vægt paa, ell.

fremhævende hvad udsagnet først og fremmest,

50 navnlig gælder: fremfor alt; særlig; især

(5); i særdeleshed. Mens de saa talede,

de dennem hastig Klædde,
|
Ruus ved de

Klædder sær sig over maade glædde,
|
Som

Nille hafde dem ioræret. Holb.Paars.243.

Veirligt løber meget galt sær udi April-

Maaned. sa.Fgrs./.2. *Sær fatter ikke jeg

hvorledes du beskriver
|
En Fraadser. -4n<i-

Spectator.116. * Hovedpine
|
Er ikke godt

for Nogen, sær for Fyrster. Oehl.1.342. de
60 begge, sær Moderen, fældte bittre Taare. smst.

XXX.6. *hvad der truer Kong Olufs Krone,
|

Sær Odelsretten til Norrigs Throne.Ing.DM.8.
BornhOS.

||
(i forb. m. en konj.) foran en

bisætn. „Christoff! kand du vel agere en

8*
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drucken Mand?" — „Ja kostelig, sær naar
jeg har faaet 2 Pæle Brændeviin til Livs."

Eolb.Tyl.IY4. Storm.FF.69. Oehl.XXX.9.
Sær da Skærtorsdag og Langfredag kom,

|

Da kunde han sig ei fra Graven skille. Heib.

Poet.VIII.lO. Eauch.FH.79.

2) (jnaaske delvis ved indflydelse fra ty. sehr,

mnt. sere, se IL saare ; nu kun arkais. ell. dial.

ell. m. overgang til let. 3) d. s. s. særdeles 3.

Saa sær ham kier
|
En Giest du est.Brors.303. lo

Himlens Gud (har) og sine . ,
|
Der vandre

fort, hvor sær de onde end og grine. Citau.

IR.8. *Vilst du beklæde min dræbte Kæmpes
Sted,

I

Sær est du mig yelkommen.Oehl.XXXI

.

176. *I Dag Vi er sært til Andagt stemt. Ing.

DM.82.
II

knyttet til et umiddelbart flg. adj. ell.

adv. Monfrere har en sær lykkelig Stierne paa
Eimlen.Holb.nJ.IY2. *Belial . . veed sær
vel at bestige

i

Den Plads af Hiærtet, som
meest nærmer sig til Fald.Clitau.IR.SS. 20

*Sær skiøn er denne I)Sig.Oehl.RE.178. sært
bevæget forlod jeg den ædle Fyrstinde.

HCAnd.ML.563. et spørgsmål, der vel ikke
synes at være af nogen sær fremragende
betydning.ADJørg.1.189. saa sær dyr. Feilb.

sær meget. srws^. En sær god Ven og cor-

respondent havde ieg deroppe, nemlig As-
sessor Yi.Langebek.Breve.277. Betjenten der-

ude var hans sær gode \en.JVJens.E.151.
NMøll.N.208. 30

3) som adv. til bet. 6: paa en maade,
der virker paafaldende ell. underlig.
vAph.(1759). *Det (p: Jylland) sært i Nord
er tunget ud,

|
Og til en Tunge fin af Gud

|

Det er vist og heska,a,Tet.Grundtv.PS.IV3.

Det lyder lidt sært — nu ja, om De vil.

Kaalund.325. Siden denne Hændelse gik han
saa sært og drev omkring, og Aaret efter

løb han ud i Havet og druknede sig Achton
Friis.JL.1.113.

\\
(tidligere undertiden m. 40

overgang til bet. 2) knyttet til et umid-
delbart flg. adj. ell. adv. *et Ord med sært
forborgne Kræfter

|
Kun Nøglen giver.

Grundtv.Kvædl.289. han rystede en Del af

Alderdom men var ellers sært levende af en
Olding at \æie.JVJens.NE.4. Jeg véd ikke,

hvorfor han er kommet saa sært skævt ind
paa Sblting.SvLa.FruG.13. sært betagende i

Sommernattens Skumring lyste Ildskæret
fra de rygende og brændende Miler langvejs 50

bort over de sorte Moser. EMatthiess.SJ.50.
B. som adj.

4) (nu kun i ssgr., se sær-j som staar iso-

leret, for sig selv, uden fællesskab ell. sammen-
hæng med andet; som hører til, gælder for det

enkelte individ, tilfælde osv.; som p. gr. af
noget egent, ejendommeligt falder uden for de
alm. grupper, enheder; særskilt; speciel;
særlig; særegen, dersom nogen . . Øvrig-
hed lader nogen paagribe, som ellers staar 60

under anden sær Ret i saadan Sag. DL.l—2

—

24. naar en mand eller qvinde lover et sært
(1871: særligt; Nasiræers Mte.4Mos. 6.2 (Chr.
VI). (kong Karl udfordrede) Kong Christian

. . til en sær Ksbinip. Slange.ChrIY293. Ord-
sprog og sære Talemaader . . maa læres som
GloseT.Eøysg.S.19. i alle de Tilfælde, for hvilke
han ingen Grund fandt til at give en sær Lov-
bestemmelse. ASØrsted.Haandb.I.109. (kon-
gen) handlede Staden godt . . og gav dem
sære Privilegier. CBem^.Y^i.

|I (jf. bet. h)
m. bibet. af (en vis) vægt, betydning, værdi.

den første Post i (Ulfeids) Fuldmagt ud-
kræfvede en sær Paaagtning./Siangre.CÆr/Y

1403. de fortaug . . af sære Grunde, at der
Vest for Nyord var det ældre Løb. JPaludan.
Møen.n.(1824).122. *0g du kan spørge, hvi
jeg har dig kjær?

|
„Hvad Sært hos dig jeg

da igrunden finder.'' Recke.SB. 100.
\\ (jf. u.

særlig 2.1^ brugt som ubøjet adj. (m. overgang
til 1. led af ssgr.). uden Kongens sær Til-

ladelse. i)L.2

—

21—3. Alminding, som ingen
veed sin sær Lod nd]. smst.5—10—20. et sær
slags Tudser, kaldet her Rørdromraer. T/im-

rah.B.ll.

5) (jf. bet. 2; nu sj. i rigsspr.) d. s. s. sær-

deles 5, særlig 2.2. *om en anden maatte
finde

I

I disse Fabler sær Behag. Reenb.II.255.
Mr. Evertsen har af en sær Høflighed til-

budet og overladt til Mr. H. Hertug Ulrichs

Skilderi. Langebek.Breve.16. Disse (0: guld-

ringene) betragtede han med sær Glæde.
Oehl.XXX.26. *Hun dreied sine Øine

|
Af

sær Medlidenhed. Winth.HF.141. det var mig
en sær Fornøjelse at drøfte (hypoteserne) med
min gamle Yen. Baud.AaH.36. Saa gik det
i sær Grad ud over Jøderne. MRubin.Tysk-
landsEist.fral848.(1912).268. Feilb. spec. (nu
især spøg.) i udtr. af sær naade. Cit.1727.

(KbhDipl.Y111.731). Festskr.VilhAnd.(1944).

108.
II

i forb. m. nægtelse: (ikke) ret megen,
stor osv.; (ikke) synderlig. Lehm.1.79. Det
var . . ikke med sær Bedrøvelse, at vi sagde
(byen) YarveLYKorfltsen.TO.il.99. Forfat-

teren (hører) til dem . . der nu en Gang
ikke kan afvinde Begivenhederne i Udhu-
sene sær Interesse. MRubin.MB.43.

6) som afviger fra det normale, er

ualmindelig , virker paafaldende. 6.1)

om ting ell. forhold: som ved sin ualmindelig-

hed, abnormitet vækker opmærksomhed, virker

paafaldende (men i reglen ikke latterligt, pud-
sigt); meget ejendommelig; mærkelig;
aparte; underlig; besynderlig. Det er

noget sært ved mig . . at, saa snart jeg seer

et Menniske, kand jeg profect sige, hvad
der boer i ham.Holb.Pants.il. 2. det er . .

kommet mig sært for, at de Engelskes . .

Skribentere . . ikke have bemærket noget
om denne Ting. Gram.(KSelskSkr.11. 100).
*Det er irsk, det sære Sprog. Oehl.XI1.275.

*Paa en Strænge-Leg jeg hitted':
|
Harpe

sær med Orgel-Kla,ng.Grundtv.SS.II.167.

*Søen gør saa sære Sving,
|
Er sorgløs og

kadud.Drachm.SE.7. (de) gik blege om i det

sære Lys fra de mange Lagener. 5an<7.T.262.

Hvornaar mon han saa kommer og drikker

sin Kaffe? Nu bliver Brødet tørt og Kaffen
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kold. Det er da ogsaa noget sært noget af

hsim.Buchh.Su.1.35. \\ i supcrl. Det særeste

ved ham var, at han gik ens klædt Sommer
og Vinter. KMKofoed.BornholmskeSærlinge.

(1934).7. (jf. sp. im*^; dagl., især jy.) efter

ubest. art.: det var nu da ogsaa et sære-

ste Uheld. Bjarnhof.Menhver sinVej. (1932).
56. selv puttede han sig paa en særeste

Maade . . ned under Bordet. HansPovls.HF.
175.

II
som præd. i forh. som det er sært.

Det er sært, hvad er dog dette? Herren maa
icke være vaagen. Holb.Jep.II.2. det er sært,

at kun saa Lidet af de gamle Aanders Tale

lyder høit igjennem mig.Grundtv.Udv.III.

624. Det er sært du ikke er Idogeie. Skjoldb.

IM.45. „Nu har I faaet Lov til at synge

Jeres Sange, nu kunde a . . ogsaa ha Lyst

til at foreslaa én!" „Ja, det var ikke sært,"

sagde DsitteTen.Aakj.FDD.147. (især dial.)

i forb. m. unormal ordstilling; dels i forb.

det skulde sær(t) være: Feilb. det skulde

sært være, om ikke nogle af Slægten havde
Arheiåe. PoVyil942.Sønd.8.sp.2. dels i sub-

jeldløs, nægtende bisætn. m. som (jf. som 1.3^;

(vi) maatte give os tilfange, som ikke saa

sært \eir.Blich.(1920).XIV12. (han) spiser

og tygger og gaar til Kilden og søber Vand,
alt i dyb Tavshed, som ikke sært var da
han var alene. JVJens. C.26. Elkjær.MH. 48.

Feilb.
II

i ellipt. xidtr. Sært, at Storken ikke

vil bygge paa Bornholm. KBirkGrønb.SF.41.
Alteret (er) direkte udviklet af Husarnen.
Ikke sært, at man i Jernalderen ofrede

Mad i nedgravede Lerkar under Ildstedet.

Steensberg.DB.S. „Sært nok!" sagde Hen-
rik. „Jeg er født Københavner . . men når
jeg går her (o : i Jylland) . . så forekommer det

mig underhg kendt altsammen." /iørd.På
Højskole.(1898).29. Den lærde Anstifter af

hele denne Værdiernes Omvurdering er, sært

nok, ingen Tysker. Jørg.RNS. 165. 6.2) om
person || i al alm.: som har en ualmindelig,

ejendommelig, original levevis, optræden, tanke-

gang, der virker paafaldende, underlig (men
i reglen ikke latterlig, pudsig) paa alm. men-
nesker. Hånd er en sær broder. Moth.S1014.
saa skulde det dog være en sær Mand, som
ikke vilde føie mig . . af Frygt eller af Kiær-
lighed. Grundtv.Snorre.II1.205. *(han var)

Lidt sær; — ja han gik sine egne Veje.

Drachm.SII.64. en Provinsbys hele Galleri af

Sære og Originailer. StSprO.Nr.182.72. i forb.

som en sær fisk, patron, planet, skrue, snegl,

snørestøvle, (gammel) stabejs(er), støder, se

I. Fisk 2 osv.
II

(dagl., delvis dial.) ikke helt

rigtig i hovedet; smaatosset; taabelig; ogs.

som et mildt udtr. for sindssyg. JHSmidth.
Ords. 158. (han) insinuerede den Bemærk-
ning: „at jeg var s!Bf\Kierk.III.218. Det
kunde jo være, han var ved at blive sær
eller forrykt. ./P./ac./.259. „Ja. — Men Fa'er,

er jeg saa en Horkarl?" „Om Du er en
"

Proprietæren var lige ved at briste i Latter,

men blev ærgerlig og sagde: „Er Du sær

Dreng? hvad er det for noget forbandet
Sludder?" JakKnu.G.99. Feilb.

\\
(dagl.)

uberegnelig, egensindig ell. umedgørlig; spec:
stædig, uvillig ell. i daarligt humør, gnaven.
Moth.S1014. Alphonsus Qvintus Kongen af
Aragonien (blev) udvalt af Dronningen af
Naples at succedere hende i det Rige, men
samme Johanna var en sær Qvinde, fortrød
snart det hun giorde og overgav Riget hen

10 til Ludovig Førsten af Anjou.Holb.Intr. I.
243. nu især som præd.: Jer Søn er icke saa
sær som I meen', hånd lår sig sige. Zom
Grønneg.1. 127. *Han bliver barsk, bliver

vranten og sær,
|

Vil for hver LTngdoms-
Daarskab skiænde. Heib.Poet.Y215. Vil Ole
med? — Næ-j. — Nu synes jeg, Ole Sørensen
er sær. Schand.TF.1.108. Hun er baade tvær
og s ær. Elkjær.MH. 61. LollO.

\\
(dagl, især

dial.) som præd.: ilde berørt; underlig til

20 mode; især i forb. blive sær i sind ell. til

mode ell. (oftest) blive sær ved (noget).

*De Havgasser vorde lidt sære i Sind:
|

„Den Gjæst (o: det indbrydende hav) han
os kommer uhuden." Blich.(1920).XXI1 1.16.

Haldor følte sig heel sær tilmode over dette

Syn. Hauch.II.346. HCAnd.F.115.117. Dit-

lev blev helt sær ved, at hun kunde sige det.

JakKnu.In.19. man bliver alligevel saa sær
ved det (o: meddelelsen om et dødsfald). Nis

30 Pet.Dagtyve.(1941).167. Feilb.

Sser-, i ssgr. ['sæ'r-] (jf. dog særdeles^.

især (o) af sær 4 (og en hertil svarende ældre

adverbiel anv.) ; foruden de ndf. medtagne

findes talrige letforstaaelige ssgr. som Sær-
afgift, -aftale, -begavelse, -begunstigelse,

-behov, -berettiget, -betænkning, -bevilling,

-bevægelse, -bolig, -egenskab, -fabrikation,

-farve, -flag, -foranstaltning, -forbund, -for-

del, -forhandling, -forhold, -form, -formaal,

40 -forslag, -hensyn, -hverv, -hæfte, -indkomst,

-indtægt, -jy(d)sk, -krav, -kundskab, -liste,

-lokale, -lov(givning), -møde, -nordisk, -norsk,

-opgave, -overenskomst, -plan, -regel, -ret-

ning, -skat, -stof, -studium, -styre, -tarif,

-tilbud, -tilskud, -time, -tur, -udgift, -ud-

stilling, -undersøgelse, -undervisning, -virk-

somhed, -øjemed, -ønske, -aaiid, en. (hos

sprogrensere) en for en person ell. kreds af

personer speciel, karakteristisk aand, følelse,

50 indstilling; ogs.: originalitet. Hejmdal."

U

1869.1.sp.l. i de fleste snevrere Samfund af

Personer med de samme Interesser . . ud-
vikler sig en Særaand, efter Omstændig-
hederne Partiaand, Selskabsaand, Corps-

aand eller La,ugsa,SLnd.Gosch.B.133. den skot-

ske Særaand (Brandes.Tegnér.(1878).155:

Particularisme^ hos denne Forfatter (o:

Walter Scott). Brandes. 111.570. -antiikael-
se, en. (jf. -mening, -opfattelse^. CSPet.

60 Litt.482. -art, en. speciel, ejendommelig,

karakteristisk art ell. karakter; egenart; ogs.

(jf. -slag/- speciel gruppe, art (6.i). I Kraft

af sit lyriske Anlægs hele højtidelige og op-

højode Særart (Brandes.DD. 154: Charakter^
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stiller han sig i et rent Andagtsforhold til

Naturen. Srandes./7.6. Den Rejsende er en
Særart (sa.UdenlandskeEgne.(1893).66: Spe-
cialitet^ for sig, et Menneske uden Virk-

somhed og 'PUgteT.Brandes.XI.172. den in-

derste Særart ved Tietismen. CKoch.Brorson.
(1920).9. en individualitet med egen særart

og eget mdho\d.Grønh.Goethe.II.(1939).79.

-artet, adj. præget af særart; egenartet;

karakteristisk; original. Hovedpersonerne (er) lo

tegnede mere særartede og levende end
Moliéres tidligere Figmer. NMøll.VLitt.III.

101. Epiktets . . tirader kredser i cirkler om
en særartet eTfdLvmg.Grønh.H.II.d. -barn,
et. (ænyd. se(e)rbarn; jur.) ham, som en af
ægtefællerne medbringer i ægteskabet (fra et

tidligere ægteskab); særkuldsbarn. Moth.S
1015. VSO. MinSkr.Nr.l27^yd925. -he-
skatning, en. (jf. -beskatte; polit., emb.).

Paaberaabelsen af, at Tjenestemændene her 20

blev paalagt en urimelig Særbeskatning.
JernbaneT.^U1940.1.sp.2. -beskatte, v.

(jf. -beskatning; polit., emb.) beskatte (noget)

særskilt, separat ell. (især) lægge en speciel

skat paa. DagNyh.^^U1936.11.sp.5. Venstre
vil ikke være med til at særbeskatte et Yji-

h\eT\.Pol.'"'/iil939.5.sp.2. 1, -bo, et. I) (sj.)

det, at sammenhørende personer (spec: ægte-

fæller) bor hver for sig. det maatte blive en
Privatsag, om Faderen og Moderen ønskede 30

Sambo eller ^mho.LJac.(DagNyh.^Ul932.
ll.sp.6). 2) (jur.) bo, tilhørende en ægtefælle

som særeje. Fruen besidder et Særbo, der har
en vis Værdi, men nægter at betale under
Henvisning til, at en Udgift som denne bør
betales af Fælhshoet. PoU*/iil906.2. Sær-
boet efter Fabrikant W. S.NatTid.^y^lOO?.
M.Till.l.sp.l. II. -bo, adj. (hot.) om plante:

hvis han- og hunblomster findes fordelt paa
forsk, individer; tvebo. Rostr.Flora.I.^*(1925). 40

459. Nytteplanter.172.
|| (foræld.) substan-

tivisk: i Linnés system betegnelse for en orden

uden hlomsterkurv (2). Drejer.BotTerm.199.

III. -bo, V. (jur.) om sammenhørende per-

soner, især ægtefæller: bo hver for sig; vist

kun som vhs. Særbo en. SaVXX.874. -brnd,
et. (jf. Brud-ager, -jord samt bryde jord u.

III. bryde l.i ; hist., foræld.) omraade uden
for landshyfællesskahet (særjord), taget ind
til dyrkning i skov, hede olgn. HistTidsskr. 50

8R.VJ.37.
II

hertil Særbruds-gaard, gaard
uden for landsbysamfundet med særskilt op-

dyrket jord. VLorenz.HA.38. AFang.lK.130.
-dansk, adj. specielt dansk; ejendommelig
for Danmark, danskerne alene. Særdansk eller

'&SimrxordÅ&k7HøjskBl.l898.sp.l461. den sær-
danske Skandinavisme. DTidsskr. 1901. 461.

Ogsaa Stilen og Sproget (i „Danske Maga-
sin") skulde have særdansk Fiæg. VilhAnd.
Litt.II.318. særdanske Sprogforhold, firøn- eo

dum-Nielsen.GG. I.Forord, -datter, en. (jf.

-søn ;
jur., nu sj.) datter, der er særkuldsbarn.

Moth.SlOU. yso. -dele, v. vbs. -ing. (sj.)

dele, spalte i speciellere grupper, afdelinger;

udspecialisere. Der er næppe nogen tvivl

om, at vor sprogæt allerede ved år 2000 f. Kr.
var dybt kløftet og sæidelt. HolgJPed.SN.
292.

særdeles, adv. og (ubøjeligt undt. (sj.)

i superl., se u. bet. 4 ogQ) adj. [sær-, SBride-las]

undertiden ved særlig fremhævelse: ['sær-, -s'Br-

ideUas] (jf. ogs. Feilb. UfF.). særdéliés.

H0ysg.AG.99. iglda. serdeels, serdeles (Glda
Krøn.109. Sydrak.87), særdieles (Brandt.RD.
1.314.322), oldn. (som adv.) sérdeilis; af sær
og suffiks -deles (s. d.); jf. aldeles, fremdeles

II
m. h. t. udviklingen til adj. (allr. i ænyd.,

se Dania.II.327) sml. sær og særlig; i visse

tilfælde (se især bet. 5.2 -3j synes den adjek-

tiviske anvendelse opstaaet ved underforstaaelse

af et flg. kvalificerende adj., jf. SBloch.Sprogl.

232}
A. som adv.

I) angivende, at noget tages ell. betragtes,

behandles isoleret, for sig selv, som et enkelt

tilfælde, uden fællesskab med andet, paa en
individuel, speciel maade. I.i) (nu kun dial.)

behandlet, betragtet osv. isoleret; for sig
selv; særskilt, de (lagde brød) for ham (0:

Josef) særdeles (1871: særskilt^, og for dem
(0: hans brødre) særdeles (1871: særskilt^,

og for Ægypterne, som aade med ham, sær-

deles (1871: særskilt). lMos.43.21(Chr.VI).
naar de tilforn særdeeles udgifne Qvit-

tantzer vorde hidforsendte . . skal Hoved-
Qvittantzen være færdig og tilstæde. »Siansfe.

ChrlV.65. Han spiser særdeles (spiser for sig

selv og faar anden og bedre Mad, end de
andre). UfF. 1.2) (nu næppe br.) i et enkelt

bestemt tilfælde, i en speciel situation, forstand

osv.; specielt, (prinsernes og prinsessernes)

første og siste Dommere skal Kongen være,

eller hvem hånd særdelis dertil forordner.

DL.l—2—1. mere særdeles kalder man Sal-

miak . . det Middelsalt, som kommer af det

almindelige Saltes Syres Forening med
denne A\ksLli.vAph.Chym.III.125. m. over-

gang til bet. 2, angivende et specielt og særlig

bemærkelsesværdigt tilfælde: Og særdeeles

arriverede nylig for Rigsdagen en sær Casus.

Tychon.AB.41. enhver ville have Forklaring

paa de Ord. Særdeles sagde Verten: Naar har
de Danske baaret sig saa ubeskeden ad.

EPont.Men.III.440.

2) (nu sj. i rigsspr.) d. s. s. sær 1. jeg (beder)

at du ikke viser dette Brev til nogen, særdeeles

ikke til Hr. Niels. Holb.Ep.1.328. de, og sær-

deeles de Franske, ere langt klogere end saa.

Høysg.lPr.4. de . . bortgivne Provincier

ønskede . . at komme under Dansk Regie-

ring igien, som mand særdeles kand erfare

af Borgernes Opførsel i Malmøe. Paws.Cf/./I.
187. *jeg er en Tosse,

|
særdeles i Metafysik.

Grundtv.PS.1V.165. Heib.Poet.1.350. Saa var
der (0: i bekendtskabskredsen) Bissens Svoger
. . og særdeles H. V. Bissen selv. JFibiger.
Ldv.166.

II
foran en bisætn. Folket maae han

(0: kongen) opofre sine . . Lidenskaber, sær-
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deles naar det giælder om at vælge sig en
Ægtemage. (Suftm.///. 72. man skal da ikke

leve sit Liv efter andre Menneskers Opfat-

telse, særdeles da de er saa forskelligarte-

de. IngebThorup. Hvo som bliver iKærlighed—

.

(1924).16.

3) (især m) i høj grad; saare. den Lig-

nelse om den Fugl Phænix slog mig særdeles.

Holb.Jul.12sc. Det har noget idyllisk ved
sig, som Huset deroppe særdeles fremhæver.
BUch.(1920).XXX.112. Tanken med den
indskudte Vægtstang . . tiltaler mig særdeles.

Pont.LP.VI.90. Tak Hs. Hellighed særdeles.

KMunk.S.15. \\ nu især knyttet til et flg. adj.

ell. adv. de særdeles hellige (1871: høihellige^

tmg.3Mos.21.22(Chr.VI). en særdeles dejlig

og velskabt Hollænder-Pige, ved Navn Dy-
veke. Holb.DH.II.8. jeg har ikke saa sær-

deles godt et Hoved, da jeg ikke kan blive

færdig med nogen Ting. PMøll.(FCOls.PM.
73). For Rigsretten kan Kongen lade ogsaa
Andre tiltale for Forbrydelser, som han
finder særdeles farlige for Staten. (rrundL

(1849).§73. mange særdeles respektable Fi-

ger.JohsPalM.TVU.
JB. som adj.

4) (nu kun jur. ell. dial.) d. s. s. sær 4

(undertiden m. overgang til de flg. bet,). Til

alle Tolvprædikener . . skal prædikis Cate-

chismus, uden paa de store Højtider, eller

naar nogle særdelis Texter paa særdelis Tider

er forordnede. Z>L.2

—

4—16. de . . flottede

af deres særdeles Stuer ind udi den alminde-
lige Skiøtnings-Stue. Holb.Berg.279. de Ste-

der, hvor Recensenten ikke taler i alminde-
lige, men i særdeles Udtryk. Oehl.(1851).

XXV170. at sætte ham i Skole hos de lærde

Bemardiner i Sorø, under Fader Saxos sær-

deles Opsyn. /n^.F»S'./.S. Vi fik hver et sær-

deles Kammer. VSO. Tyendet maa selv . .

bære de til Lægemidler, særdeles Pleje (osv.)

anvendte Omkostninger. Lov^''/sl854.§33. dis-

se . . Malakiter, de er af en særdeles Sort.

JPJac.I.142. Oprejsningen kan kun bevilges

under særdeles Omstændigheder. JurFormw-
larbog.^793. nogen 'særj deles katte o: spe-

cielle, af særlig art.UfF. jf. (spøg.): (han)
advarede ham . . i Særdeleshed, og i aller

særdeleste Særdeleshed mod Kala Rama.
Gjel.Ve.402.

5) (jf. sær 5) som i betydning, værd, styrke,

grad gaar ud over det sædvanlige, almindelige;

især: som er noget ejendommeligt, ual-
mindeligt ell. (jf. bet. i) specielt, hvor-
til er knyttet stor betydning , værd,
interesse; særlig (2.2). 5.1) (undertiden m.
overgang til bet. Q) i al alm. m. h. t. den ejen-

dommelighed, betydning ell. interesse, der er

knyttet til, præger noget: egenartet, ejen-
dommelig og (ell.) interessant ell. be-

tydningsfuld, (hun) havde længtes at er-

fare . . hvad for fin og særdeles Skæmt det
var, der kunde holde de unge Cavalliers fast

paa smudsige Ølkipper. JPJac./.i27. Justits-

raaden var en Ven af Naturen, Naturen var
ganske særdeles. sms<.//.27S. || næsten kun
(nu 1. br.) i forb. som intet, noget sær-
deles; ofte i substantivisk anv. Deres Her-
lighed seer saa misfornøiet ud, er der gaaet
Dem noget Særdeles imod? Oehl.XVIII.16.
nu er jeg blevet saa lykkelig og mægtig,
som Nogen kan blive, nu vil jeg ogsaa gjøre

noget Særdeles for I>ig\HCAnd.(1919).II.

10 267. Alle disse digte er smukt og elegant

formede . . men noget særdeles indhold har
de selvfølgelig ikke.ADJørg.JE.156. Han . .

havde famlet sig frem over Loftet uden at

tænke paa noget særdeles. Wied.LH.49. Goe-
thes Faust var noget langt mere særdeles,

end han havde anet. Roos.Ooethe.(1932).143.

5.2) (især i formelt spr.) angivende en ual-

mindelig høj styrke ell. grad: meget ell. ud-

præget stærk, stor, høj osv.; overordentlig;
20 undertiden delvis til bet. 4: speciel, indi-

viduel og meget udpræget. Man skal nock
see, at hun ogsaa har haft nogen særdeelis

Interesse ved denne Kilde-'Reyse.Holb.KR.

III.6. *Jeg havde ingen
|
Særdeles Appetit.

Oehl.1.289. Stykket var valgt med særdeles

Hensyn til Lises Sm8ig.CBernh.IX.93. Dig-

tene . . gjorde særdeles Lykke.HCAnd.ML.
80. Kammerherren . . havde et særdeles Blik

for selv den mindste kvindelige Lin]e. Bang.

30 11.444. Han dimitteredes med særdeles Hæ-
der fra Ranum Seminarium. HWulff.DR.305.
Den særdeles Agtelse (existimatio quali-

ficata) er den Agtelse, i hvis Følge Een
ansees bedre end andre i Almindelighed, og
det for særdeles Fuldkommenheder eller

Fortienester, som han besidder frem for

andre i Almindelighed. iVørre^.iV^a<wrr.722.

NordslSønd.Folk.1898.397. med særdeles Ag-
telse. Lwdt;. jf. u. Agtelse 2. 5.3) om person

40 II
(i formelt spr.) spec. anv. af bet. 6.2: som

i udpræget grad er det, personbetegnelsen an-

giver; (speciel og) overordentlig stor, dygtig,

god osv. jeg er en særdeles Elsker af alt

Gammelt. Ruge.FT.265. Baronessens særde-

les Yndling. Ing.EF.1.224. min særdeles Ven
Storken . . ventes af Louise Drevsen. HCAnd.
BC.IV32d. Jeg er en særdeles lS>goist.KMich,

Den farligeAlder.(1910).145. Heiberg, der . .

aldrig var nogen særdeles Ynder af det „nor-

so diske" paa Teatret. Schyberg.DT.71. \\
(dial.)

med selvstændig bet. (ved subst. m. neutral,

ikke-kvalificerende bet.): overordentlig til-

talende, fortræffelig olgn. Esp.471. jf.

Feilb.

6) (især m. overgang til (og ofte vanskelig

at skelne fra) bet. 5.1 ; nu næppe i rigsspr.)

usædvanlig, ejendommelig og paafaldende,

opsigtsvækkende; mærkelig; sær (6); aparte.
Historien, som er passeret, er saa særdeles,

60 at dend kand forvirre dend sterkeste Hierne.

Holb.HP.III.8. Er det ei særdeles, at mine
Forældre ei vil sende mig flere Penge. Wiwet.

D.23. Et særdeles ^eviis\0Quldb.Br.l2.
SBloch.Sprogl.232. Desuden var der en Dat
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ter . . hun var nu helt særdeles. JakKnu.Jy.
11.275. (sj.) i superl.: Det særdeeleste ved
samme er, at Inventor . . har indrettet Ma-
chinen saaledes, at det kand forhøies og ioi-

nednges. LTid.1728.8.
Særdeles-hed, en. {ænyd. d. s.)

I) (til særdeles 4 (og 1-2)) i forb. i sær-
deleshed. I.() (nu næppe Ir.) taget, be-

handlet, betragtet osv. enkeltvis, hver for sig;

særskilt; spec. m. h. t. person: under fire i'o

øjne. det . . kunde være Hans . . Majts leilig-

hed mig i særdeeUshed og eenrum AUer-
naadigst at overhøre. JJuel.452. Tiennere

skal icke have meere end Kost og Løn, jeg

kand sværge paa, at jeg icke erindrer at

have foræret jer noget i Særdeleshed. ÆToift.

Jep.III.l. hver Provintz i Særdeleshed. Law-
gebek.Breve.138. Leth.(1800). Dommeren lod

Enhver i Særdeleshed komme for sig. F/SO.

Banlysningen, siger Saxe udtrykkelig, blev 20

forkyndt de jydske bisper isærdeleshed.

ADJørg.I.20. 1.2) (især O ell. formelt talespr.)

som udtr. for at udtage noget af en større

enhed, samling og betragte, behandle det sær-

skilt (og nøjere); specielt (ofte i direkte mod-
sætn. til i almindelighed^. Jeg finder intet at

udsette i Særdeleshed, men vrager det heele

Arbeide udi Almindelighed. ifoi5.MnT.i76.
Hvad der er sagt om Fyrsten i Særdeleshed,

gielder om Statsmanden i Almindelighed. 30

Storm.Taler.30. hvad der gavnede Folket
saavel i Almindelighed, som i Særdeleshed
(Chr.VI: almindelig og besynderlig). 2Makk.
4.6. 1.3) ((9, nu især m. overgang til bet. I.2J

i særlig, udpræget grad; først og fremmest;
især. min største Fornøjelse er, at tiene

fremmede Folk, jeg bær i særdeleshed en
stor Kiærlighed til dend Jydske Nation.
Holi.llJ.1.4. Skulde den (formaning) ikke
i Særdeleshed giclde for Ungdommen, og i 40

Særdeleshed i den nærværende Tid? Mynst.
Tale.(1843).14. ved en saadan Leilighed (o:

ved et frieri) kommer det isærdeleshed an
paa, hvorledes Halskluden sidder. Reib.Poet.

VII.259. Det er i Særdeleshed af Vigtighed
at dølge det for . . Prindsessen. Jomtou.CM.
309. jf.: jeg drog op (o: til Jerusalem) efter

en Aabenbarelse, og forelagde dem, men de
Anseete i Særdeleshed (Chr.VI: i sær; 1907:
særskilt^, det Evangelium, som jeg prædiker 50

iblandt Hedningerne. (?ai.2.2. 2) f til sær-

deles 5.1, 6: ejendommelighed; særhed. Chi-

nesemes Paastand herudi (0: at deres sprog
er det ældste) synes grundig, eendeel i Hen-
seende til Nationens store Ælde . . eendeel
ogsaa i Henseende til Sprogets Særdeeles-
hed, efterdi det ingen Overeensstemmelse
haver med noget andet Sprog. Holb.JH.
1.39.

Sær-domstol, en. (jf. -ret 2; jur.) eo

en til paadømmelse af særlige sager nedsat
(ekstraordinær) domstol. Riget.^*U1912.2.sp.2.

-drift, en. {ænyd. d. s. (Vider.III.il); for-

æld.) i fællesskabets tid: det at lade sit kvæg

græsse for sig selv, i en særhjord. Cit.1729.

(Vider.III.302).

sære, v. se II. sæde.

sær-egen, adj. ['sæ(")r|eJq(8)n, mindre
br. -lai'an] intk. og adv. -eget ell. (nu næsten
kun) -egent; gradbøjn. sj. (jf.: visse Kredses
og Haandteringers særegneste Ord, Rahb.
Stiil.7). {synes dannet omkr. midten af
18. aarh.; i ordbøger først i vAph.(1772).111;
til sær (A) og egen; sv. såregen laant fra
dansk; især (jj) I) (nu især jur. ell. m. over-

gang til bet. 2) som hører til, gælder for det

enkelte individ, tilfælde osv., ell. som udgør,

hører til en enkelthed inden for et større hele;

særskilt; individuel; speciel. vAph.Chym.III.
553. Enhver Menneskelig Rytter rider igien-

nem Verden paa sin særegne Kiephest.
Bagges.L. I.X. den Kraft at have Forestilling

eller at tænke, er (sjælens) eneste Grund-
kraft, af hvilken alle de øvrige kun ere sær-

egne Yttrelser. Hallager. 13. *Til Vexler (bru-

ges) Blæk og Pen, til Bautasteen en Rune.
|

Hver Ting udkræver Sit og sit særegne Sted.

Oehl.XIX.129. den første Kjærlighed . . er

en Eenhed af det Almene og det Særegne.
Kierk.11.42. Ved Siden af Straffeloven be-

staaer der en stor Del særegne, ikke af

Straffeloven berørte Straffebud for Embeds-
forbrydelser. (toos.///.203. || (1. br.) m. over-

gang til bet.: særdeles (5); særlig (2.2). Del-

tageren i alle vore lystige Lag, selv Giver

af mange . . ikke Gjenstand for Rektors
særegne Yelviiie. Schand.0.1. 109. den Skole-

gerning, han altid mindedes med særegen
TAlred%hed.PoV'''a944.9.sp.6. 2) som har
sit individuelle ell. fra det alm. mer ell. mindre
afvigende præg; ejendommelig; karakteristisk;

særpræget; ogs.: saa karakteristisk, ejen-

dommelig, at det er enestaaende ell. virker

paafaldende; mærkelig; hestjnderlig; ofte i

forb. som være særegen for ell. være (en)

særegen, være karakteristisk for. man søger

noget Særeget eller Besynderligt i Det,

som er ganske efter Naturens Orden. Heib.

Pros.III.365. Spil udøver . . en særegent
forstandssløvende Magt. Goldschm.Fort.III.

129. Hvad der ved første Blik viser sig sær-

egent for (Brandes.DD.189: charakteriserer^

Digtene Til En er Elskerens fuldstændige

Underkastelse. Brandes.77.29. Sneen gav et

særeget Lys i Stnen. Bang.GH.59. et mærke-
ligt Træ, en særegen Sten. VilhRasm.BU.120.
Vistnok særegen er Cyklisternes Plads i

Gadebilledet (o: i Kbh.).AxRosendal.SP.21.

O Særegen-hed, en. flt. -er. til sær-

egen 2 : individuelt, karakteristisk, ejendomme-
ligt præg; særpræg; individuel ejendommelig-

hed. Amberg. man (kan ikke) abstrahere

fra hver Særegenhed. NTreschow. Moral. I.

(1811).9. (han) havde den Fejl eller Sær-
egenhed, at han aldrig vilde spise Fisk.

Goldschm.VII.86. Dog træder jo ogsaa hos

Individet det Almcenmenneskelige frem og
gjør sig gjældende under Særegenhederne
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Kofoed-Hansen.L.180. det Bødtcherske Verse-

maals Særegenhed.5randes./.554. Ibsens Sær-

egenhed som Menneske og Skribent. iVa^feans.

P.16.

Sær-eje, et. (mods. Fælles-, Samejej.

I ) i egl. bet. : det, at et medlem af et fællesskab

ejer noget for sig selv, ell. hvad han saaledes

ejer. de Ejendele, som i alle Lande anses

for (kvindernes) Særeje, nemlig Pretiosa og

epileptikere ofl. LovNr.77^*/»1934. -fred,
en. (polit., hist.) fred, sluttet af en enkelt af
fiere paa sa. side kæmpende magter og mod-
parten; separatfred. Cant'U.'V464. KrErsl.DM.
40. -færge, en. (jærnb.) en uden for den
alm. plan i særlig anledning indlagt færge-
(tur). BerlTid.^'/7l903.M.3.sp.4. DagNyh.'U
1936.8.sp.l. -følelse, en. en for et individ
ell. en gruppe mennesker ejendommelig følelse;

Smykker. JohsSteenstr.N. 1.252. Monogamiet lo ogs.: det at føle sig som staaende uden for

er ogsaa ofte kun et Udslag af Trangen til

SæTeie.Høffd.E.247. det (kunde) hænde, at

Landsbybønderne tog Jorden i Særeje og

nægtede at skylde Kronen af den. Oravl.DD.9.

II
især (jur.): det, at en ægtefælle (ved ægte-

pagt) har egen formue, der ikke indgaar i

formuefællesskabet; ogs. om saadan formue,

(ægtefællernes) Adgang til at erhverve Jord
i Særeie (o: i de tidligere slesvigske distrikter)

fællesskab med andre, som en ener. Wiirtem-
berg, det Land, hvor den sydtydske Sær-
følelse stærkest hemtrdsdei. Pædrel.'^/ilSGS.

3.sp.2. Den første store Følelse af at tilhøre
en Særstat (Brandes.NE.163: Den første
store Particularismej . . drog . , en Hær-
skare af nye Særfølelser (smst.: Particula-
rismer^ med sig. Brandes.V363. (hun) lo for
sig selv af Uro og Spænding, følte sig pludse-

Lov^*/tl866.§4. Jeg skaffede disse Penge. 20 ijg grebet af en ophidsende Sammenblanding
Moder havde SæTe]e.Bang.SE.27. Naar Man
den i væsentlig Grad har formindsket Fælles-

boet . . kan Hustruen forlange Formue-
fællesskabet ophævet, saa at fuldstændigt

Særeje indtr3såeT.LovNr.75yd899.§28. 2) O
billedl. den dømmende Magt, der i ældre Tid

var Folkets Særeje, var begyndt at gaa over

til Kongen. KrErsl.DM. 10. Shaftesbury's

Særeje er hans Sans for det instinktmæssige.

NM0ll.VLitt.il1.279. -ejendom, en. d.

s. s. -eje 1. JGFBæder.Danm.underSvend
Estridsen.(1871).256. en deelvis Opgivelse

af Særeiendom (hos den første kristne menig-

hed). Scharling. ChristeligSædelære. II. (1886).

554. alt til Forretningen hørende . . skal

være og forblive hendes Særejendom. Lov-

saml.l922.B.126.

Sære-pe(te)r, en. (ogs. Sær-. Oyr
Lemche.NB.83). (talespr., 1. br.) nedsæt.:

af Særfølelse og Samfølelse (ved at være %

stærk trængsel). Nathans.MP.134.
\\ f føle-

sans. PhysBibl.XX.67. f -god, adj. [2]
særlig god. Et Decoct af bemeldte Skal
er særgod for Yeggelnua.vAph.Nath.Y602.
-gad, en. (religionshist.) gud for en en-
kelt side af natur- ell. menneskelivet. Edv
Lehm.HedenskMonotheisme.(1897).23. Anton
Thomsen.ReligionogReligionsvidenskab.(1911).

30 34. -hed, en. flt. -er. det at være sær; næsten
kun til sær 6: originalitet, ejendommelighed,
særprægethed ell. (nu især) paafaldende, af-
stikkende, mærkélig(t) træk, side i en persons
karakter, tænkemaade ell. udtryk herfor, ud-
slag heraf i livsførelse, optræden osv.; ogs.:

egensindighed; stædighed; umedgørlighed. Sær-
hed i Sinåe\&ng.vAph.(1759). Efterabelyst
er Menneskevennens Svaghed, da derimod
Bizarrerie og Særhed i det Udvortes i Al-

person, der er sær (6.2). en Lærer, der med alt 40 mindelighed er Misanthropens. Ew.(1914)
Talent for Gerningen var særegen og sær

raadig — om ikke en Særling saa dog noget

af en SæTe^eteT.BerlTid.''/iol937.Aft.3.sp.2.

Sær-evne, en. speciel evne, begavelse;

force (2.1 ). HjælpeO. Naturtroskaben i Gen-
givelsen af Smudset var (Zolas) egenlige

Særevne. Brandes.VI1.163. JVJens.NH.174.
-fag, et. særligt, specielt skole- ell. studiefag.

(Disraeli) søgte sig tidUgt i Skildringen af

III.309. alle gode og onde Særheder i mit
Individ forenede sig til at give mig i Kraft
hvad der manglede mig i Styrke. jBa^gres.

DVIX.282. vi skal afgøre, om der foreligger

en Særhed, der kan „pilles ud" af Vedkom-
mende, eller om den er dybere begrundet i

en abnorm OigSinis&tion. KPont.Psychiatr.
III.64. Minna havde sine smaa Særheder.
Buchh.UH.141.

\\
(nu næppe br.) sær person;

det højere Selskab et Særfag (Brandes.BD. m særling. Den første (0: en herremand) var een
49: en Speci&litet). Brandes.IX.306. I V og

VI Klasse er . . Latin, Græsk og Naturlære

Særfag for de sproglige. For<//;'./,2.6i. Vor

Ungdom.1943144.53. -formue, en. (især

jur.) formue, der tilhører en enkelt person,

institution inden for et fællesskab; især (mods.

Fællesformue^ om formu£, der er en ægte-

fælles særeje. Universitetets Særformue. JP
Jørgensen.LedøjeKirke.(1892).20. det, som

af disse Særheder, som kun Jyderne og deres
Efterkommere i Engelland have saa frem-
stikkende. Blich.(1920).XXX.21. -hjord,
en. {ænyd. sær-, ser-, sierhiord(t)

; jf. -drift;

foræld.) i det gi. landsbysamfund: hjord, der
græssede for sig selv og ikke var del af lands-
byens fælleshjord under byhyrden. DL.

3

—13—
31. Cit.l719.(Vider.III.289). -hjul, et.

hvert af to tandhjul, der kun er bestemt til

ved Ægtepagten er overført til den anden eo at arbejde sammen indbyrdes. Sal.XVII,
Ægtefælle som dennes Særformue. Loi;iVr.75

'U1899.§5. AaDons.MVlOl. -forsorg, en.

(emb.) (en af myndighederne i Danmark ud-

øi>et) særlig forsorg for sindssyge, aandssvage.

160. PSchrøder.Maskinlære.' I. (1922). 201.
•hjælp, en. (emb.) hjælp fra det offentlige,

der ydes i særlige tilfælde (i anl. af fødsler,

sygdom og i andre særlige trangstilfælde).

XXin. Rentrykt •/. 19*5 9
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LovNr.l8P^M933.IY -hoved, et. [6] (jf.

-hovedet; nu næppe br., jf.: „i dagl. Tale".

MO.) særling. Rostgaard.Lex.S8b. MO. -ho-
vedet, adj. [6] (jj. -hoved; nu næppe br.)

egensindig; sær (6.2). Moth.SlOlS. Lolck.Sa-

lighedsVandre-Bog.(1708).a3^. MO.
sserig, adj. {afl. af sær; dial.) vist kun

i formen særige brugt paa samme maade og i

sa. bet. som sære (se sær sp. 118^*^). Hvad var

det dog for et særige Ord? Bregend.FT.103.
Det var en særige, underiig Ting, det lange

rullende Tog.sa.TGK.117.
I. Særing-, en. se Sæding.

II. Særing:, en. se u. Særiing.

Sær-interesse, en. speciel interesse;

interesse paa et særligt felt; oftest: en persons

ell. en gruppe personers specielle interesse (til

gavn for sig selv), i modsætn. til fællesskabets,

samfundets, det store flertals interesser, intet

er taabehgere end at tro, at den, der kæm-
per for større, videre, betydeligere Frihed,

skulde kæmpe for en Særinteresse. Brandes.

XII.268. man (kan) dyrke sine Sær-Interes-

ser i ¥ntiden.OlfRicard.Ungdomsliv.(1905).

81. -jord, en. {ænyd. d. s.; foræld.) jord,

der i fællesskabets tid var undtaget fra fælles-

skabet og tilhørte en bestemt person. Op til

Gaarden laa Toften, Bondens Særjord, hvor-

over han uafhængigt raadede. /Svend&^w^.

1924.97. SvAakj.(AarbSkive.l942.28).

{Særk, en. [s^i^g] flt. -e ell. (nu kun dial.)

-er (Holb.Kh.ld04. Biehl.DQ.IY327. Ing.

EF.V.24. Schand.SD.130. SophClauss.H.61.

Thorsen.74, jf. Feilb.). (æda. d. s., sv. sårk,

no. serk, oldn. serkr, oeng. sierc(e); muligvis

laan fra romansk og egl. en afl,. af lat. seri-

cum, silke (se I. Silke^; opr. om det klæd-

ningsstykke, der af mænd og kvinder bæres

rmrmest kroppen
\\ jf. Bersærk)

i) skjortelignende klædningsstykke
for mænd (ell. for begge køn). I.l) (sj.)

ligdragt; ligskjorte. *Hvor jeg saa er . .

jeg seer ham (o: kong Olafs aand)
|

. . Bleg,

i den linnedhvide ^dixk.Oehl.Y270. jf. ssgr.

som Jorde-, Ligsærk. I.2) (nu 1. br.) bods-
skjorte. *Synderen gaaer hen til Retter-

stedet
I

I hviden Særk, med sorte Kors paa
BTy&tet.Oehl.VI.292. *en mægtig Helt

i
Stod

der i haaret Særk og bøied sig
|
For os i

8tøx.Eauch.DYIII.90. 1.3) (nu kun i ssg.

Messesærk, jf. Korsærkj hvid linned kjor-

tel, brugt ved gudstjenesten af præster

og munke, man kand giøre kraftige IBønner

uden hvide Særker og Messe-Hagel. HoiJ.ZA.

1004. *Hæng Særken . . højt om Klerkens

Skulder]Bredahl.(0Thyreg.B.161). Munkenes
hvide Særke dukkede ud fra Røgelseskyen.

Schand.IF.34. 1.4) (foræld.) panserskjorte;
ogs. (sj.) meton., om kriger i saadan skjorte.

Moth.S127. *(jættepigerne) skar gennem Ska-

ren af graa Særke (oldn. orig.: gråserkjat 116^.

ThøgLars.Edda.1,1.106. især i ssgr. som
Brynje-, Panser-, Ringsærk, jf. ogs. Ringle-

særk.

2) (jf-: »i det forfinede Selskab upasseligt.

Man siger Linned." Levin.; ordet, der en tid

fortrængtes mere og mere af Chemise, bruges

nu p. gr. af forandring i paaklædningen
(hvormed selve tingen forsvandt) især om
ældre ell. landlige forhold) linned beklæd-
ningsstykke, baaret af kvinder inderst paa
kroppen (ell. over en undertrøje), i reglen

med korte ell. halvlange ærmer; m. h. t. ældre

10 (middelalderlige) forhold om fodsid under-

beklædning med lange ærmer, brugt som eneste

klædningsstykke af kvinder i hjemmet og ved

arbejdet. *En anden Pige ej saa hastig syer

en Særk,
|
Som hun var mægtig til de største

Ting at giøre. Holb.Paars.233. *Med venstre

Haand hun Særken
|
Holdt sammen om

sit 'BTyst.Winth.HF.179. Jeg har . . kjøbt

flint Lærred til Særker til mig. FruHeib.
Hjem.292. SjællBond.73. billedl.: Uagtet jeg

20 om Tankens Særk
|
Har slaaet en prosaisk

Kdi,abe.Bagges.II.208. *Æbletræet kaster Sær-
ken (0: springer ud).Gelsted.DeevigeTing.

(1920). 45. li
efter præp. i; ofte i forb. som

i særken, i bar (nu næppe br. bare. Hjort.

KritLit.L46) særk, i den bare særk,
kun iført særk. hun er i sin bare serk. i!foiA.

S127. *Per Degn blev syg da hånd i Særcken
saae sin Pige,

|
Holt det et Spøgels var.

Holb.Paars.77. *Siden (0: efter badet) staar

30 du i Særken |
og er stadig i Vinden. JFJens.

Di.'137. De (0: pigerne) kunde rigtig hoppe
rundt paa Gulvet i den bare Særk.Elkjær.HF.

100. billedl. (jf. bet. S): Ribes og Pebertræ

. . blomstrer i bar Særk uden et eneste helt

udfoldet grønt B\3id.KnudPouls.BD.31. en
enkelt Birk i hvid Særk og med høstgyldne

FletmngeT.Rørd.H.41. datter farer gerne i

moders særk, se Datter 1 slutn. sus i særken,

se I. Sus 2.1 slutn. || i udtr. for at miste, give

40 afkald paa det sidste og uundværligste, man
ejer („sidste trævl"). *Den fuule Gast, for

Viin at faae, |
Skal sælge Serk fra Kroppen.

Reenb.II.321. bU'er du en Gang forliebt, min
Pige, saa gi'er du ham lige til Særken. J5an^.

L.142. Du solgte saamænd gerne Særken
paa Din Krop, kender jeg Dig ret.GyrLemche.

NA.243. blive klædt af lige til særken, se IL
klæde 2.5. || i andre talem. olgn. Vi føler Om-
slaget til Tø som en Befrielse . . selv om

50 det naturligvis kunde have ventet en Dag,
saa den sportsglade Ungdom kunde have
faaet en rigtig fin Søndag at slutte af med.
— Men, som det hedder, der er altid en
Kælling, der skal ha' en Særk tørret (0: det

vejr, der passer den ene, generer den anden).

PoUy21941.7.sp.2. „hvad er klokken?" „lidt

sidere fvidere. Krist.Ordspr.537. tre tommer
længere, smst.) end særken", se IL sid. se

ogs. u. I. Kælling 1.4, sveden 2.i.

3) hvad der minder om en særk ((l-)2). jf.

Sejrssærk. || <!> om sejlbetræk, sejlsærk.

Tuxen.Søfart.469. || i betegnelser for planter,

spec. agersnerle, Convolvulus arvensis L. vor
frues, (jomfru) Maries særk, se Frue I.2,
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Jomfru 2.2, Marie 2. jf. Jomfru- (2), Marie-,

Silkesærk (2).

Siærk-, i ssgr. se Særke-.

!$ær-kalk, en. (kirk.) hæger, kalk

(II.l.i), hvoraf kun en enkelt af nadver-

gæsterne drikker (mods. Alterkalk^. Bek.Nr.

19^U1909. DagNyh.*U1913.TilU.sp.2.
særke, v. [hvrgd] -ede. (sv. dial. sårka

(sarka) opp (og ne); afi. af Særk; dial.)

i forb. særke op, egl.: løfte særken ell.

skjorten op; løfte op i klæderne, skørterne.
JHSmidth.Ords.158. den Maade, hvorpaa
Sæterpigerne har for Skik at kyse Bjørnen,

nemlig ved at særke op og bede Bamsen
kysse dem h&gi. VilhAnd.Litt.il.670. LollO.

UfF.
Særke-, i ssgr. (nu kun dial. Særk-, se

u. Særkeærme^, (nu 1. Ir. i rigsspr.) af

Særk 2. -gere, en. (dial.) den nederste kant

paa en særk; hvert af de to ml. slidserne i

siden liggende nederste partier af en særk.

Moth.S127. Junge. FrGrundtv.LK.96. Esp.

100. -linning,- en. Dér stod de . . med
flængede Kraver og sønderrevne Særkelin-

ninger. 72ørd.Fa.2(?8. Egeberg.M.33. -liv, et.

øverste del, oplod (1), af en særk. et Par
Piger i bart SæTkeliw.Pont.F.1.228. KrJens.
DF.124.

I. ISær-kende, et ell. f en (vAph.
Nath.VIII.328). flt. (nu 1. br.) -r ell. (sj.)

d. s. (Gravl.DB.in.3). (dannet af vAph.;

jf. II. Kende (1)) ejendommelighed, hvorved

noget adskiller sig fra andet ell. det alminde-

lige; iagttageligt forhold, hvorpaa man kan
kende noget; hvad der er særegent, karakteri-

stisk for noget; kendemærke; skelnemærke;

kendetegn; kriterium; karakteristikon. Een af

Valbirkens Særkiender er at have . . Bladene
meer eller mindre dyhsnittede. vAph.Nath.
VLII.328. Hans øvrige personlige Særkiender
vil jeg ikke stykkeviis opregne. Bagges. L.I,

131. fremstille Særkjendet for Tyverie, Ran,
Røverie, Herværk, saaledes, at disse For-
brydelser med Sikkerhed kunde skjelnes fra

Idnanden. AS0rsted.Haandb.L32. den Selv-

beherskelse, der er et Særkjende paa hans
kation. Hauch.VL281. Daarlighed og Ugu-
delighed ere vore Tiders Særkjende. /^rø.

XVIIL131. alle det tyske skæbnedramas
sddikender.StSprO.Nr.172.42.

\\
(nu næppe

br.) tegn, der tyder paa ell. varsler om noget;

symptom. Jeg skal her, stræbe efter Evne at

fremstille denne Sygdoms Særkiender tyde-

ligt og fuldstændigt. Frankenau.Sundheds-
politie.(1801).9. intet Særkjende tydede paa,

at der tilsigtedes noget Usædvanligt. Ca-
milloBruun.GjennemlOOAar.(1879). 122. || (1.

br.) mærke, tegn, attribut, der bæres som sym-
bol; ogs. om tegn, bogstaver olgn., brugt som
symbol paa noget. De chymiske Særkiender
ere opfundne Tegn til at forestille de for-

nemste Substantser og Tilvirkninger, samt
for at betegne dem paa en forkortet Maade.
vAph.Chym.IIL120. Hans symbolske Sær-

kjender ere Slangerne og et Slags Talisman,
som Prydelse paa hans Klædebon, /ngr.Z)il/.

215. (Thorvaldsens apostle) har hver sit sjæle-

lige Udtryk og hver sit Særkjende eller Sind-
billede . . En holder en Kniv, en Anden
(et) KoTS.MHamm.Thorvaldsen.(1870).55. II.

-kende, v. [-jkæn'a] (dannet i lighed m.
I. -kende; 1. br.) være et særkende for; kende-

tegne; karakterisere (l.i); ogs. (sj.): beskrive,

10 betegne v. hj. af kendetegn; karakterisere (l.a).

en Svaghed, som desværre særkender enkelte

af Rings senere Billeder. PoZ."/ii2S96.2.sp.3.

den stædige Vedhængen ved det gamle, der
særkender jydske Hedebønder. MylErich.Den
jydskeHede.(1903).196. Samtiden særkendte
Dina som „mteressaint". EChristians.NT.268.

(sj.) refl. ell. i pass.: de Egenskaber, hvor-
ved en Guddomsgjerning særkjender sig.

OMøll.DetfaldneMenneskesGjenfødelse.(1870).

20 46. HjælpeO. -kendelig, adj. (afi. af
I. -kende ell. II. -kende; hos sprogrensere) som
er, udgør et særkende (for); karakteristisk.

Hejmdal.*/il870.2.sp.4. Fiske (som) er ind-

skrænkede til langt mere afgrænsede Dybde-
bælter, og som synes særkendelige for disse.

Fedders.H.25. Egernets Spor er særkjende-
ligt: Dyret flytter sig i Hop. VigMøll.HJ.169.
Der skulde og maatte oprinde en Folketid

. . og ikke en almenevropæisk Tid uden
30 national Sæikiendelighed. Birkedal.O.L

74. -kendemærke, et. (nu sj.) sær-

ligt kendemærke; særkende; tidligere ogs.:

symptom. Broks Særkiendemærker og Til-

iælde.Turnbull. Regler for Brokpatienter, (overs.

1805).4. VidSelskSkr.IV,2.89. I disse Hede-
billeders 3die Afsnit have vi givet en Over-
sigt over Fladernes Særkjendemærker. Z)aZ-

gas.BH.47.

Særke-ærme, et. (nu kun dial. Særk-.
40 Pamela. 1. 88. Bagges.L. 1.120. Rørd.S.209.

JTusch.64(sjæll.). Feilb.). I) i egl. bet. Da-
mernes . . Serke-Ærmer vare som en Spansk
Kr&ye. LTid.l720.Nr.23.6. Winth.VI.188. Hi-
storien om Dronning Dagmars Særkeærmer.
Gjel.GL.520. \\ i forb. i særkeærmer (jf. u.'

Skjorteærme^, en Kvindeskikkelse i Særke-
ærmer viste sig i (døren). Rist.FT. 12. El-
kjær.MH.135. 2) [3] (jf. Sejlsærk; 4> sejldugs

overtræk til beskyttelse af beslauede sejl. D&H.
50 3) 2? i forb. vor frues, (jomfru) Maries

særkeærmer, se Frue l.a. Jomfru 2.2, Marie 2.

Sær-kirke, en. (især hos sprogrensere)

separatistisk kirkeafdeling; sekt; frikirke. Fr
Hamm.Kirkehist.1.362. I hvor mange for-

skjellige Særkirker end den kristne Menighed
har splittet sig. Kirkebladet.1884.380. man
tillod dem, der samles i Særkirker (Brandes.
IR.141: Sektererne^, at have deres egne Ka-
peller. Brandes.X.372.

II
hertil: visse sær-

60 kirkeligt Sindede (sa.IR.141: Sektererne^,
som . . erklæres for ia,r\\ge. Brandes. X.372.
-klasse, en. I) (især sport.) klasse ell.

afdeling, i hvilken en idrætsmand ingen kon-
kurrenter har, og som staar uden for de øvrige
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(almindelige) klasser; ogs. (især spøg. ell. jarg.)

om afdeling af særlig (god, fremragende) kvali-

tet, være af ell. i særklasse olgn., være noget

ganske særligt, enestaaende (godt). BerlTid.^^U

1945.Aft.5.sp.l. 2) (skol.) skoleklasse for daar-

ligt begavede børn. DagNyh.^^/il907.2.sp.5. Vor
Ungdom.1943144.33. -konge, en. (især hos

sprogrensere) konge, der styrer en enkelt del

af et rige. Barfod.F.1.121. Skåningerne har

været rede til at kåre Knud til særkonge.

ADJørg.NK.746. -kort, et. spec. (geogr.):

specialkort. Fædrel."/7l871.2.sp.4. PoVU1940.
6.sp.3. -kost, en. (dial.) kost for en ell.

flere personer, der er af en anden og bedre art

end de øvriges i en husholdning. MDL. Ingv
Bond.UR.n.8. UfF. -krone, en. ^ Amor-
pha L. (hvis blomster er uden vinger og køl);

især om den som prydbusk dyrkede art A. fruti-

cosa L. JHSmidth.Arboret.14. HavebrL.*1.35.

særlig, adj. [<sæ(-)rli ell. (dagl., især kbh.,

ogs.) 'sBrli] adv. d. s. ell. (1. Ir.) -t (se u.

bet. 1.1-3; ell. (t) -en (PhysBibl.Y1.107.
Wilst.ll.Il.v.400. Kierk.V.87. 2Makk.7.20
(Chr.VI: overmaade^^. (æda. særlik, adj.

og adv., oldn. sérligr, adj., sérliga, adv.; til

sær
II

ordet synes at have været 1. br. i ny-
dansk rigsspr. indtil 2. halvdel af 19. aarh.;

det er ikke optaget i vAph.s ordbøger og MO.^;
10 jf.: „Ordet er nær ved at forældes." Levin.

„Ordet taber sig meget." sa.; se ogs. HDahl.
AM.8 og HjælpeO.460)

I) (jf. sær A, særdeles A^ som adv. I.l)

(jf. særdeles 1) behandlet, betragtet osv. iso-

leret; for sig selv; særskilt (2). Vorde
Stodhors skabede, og den, der ejer dem, vil

ej forvare dem særlig paa sit eget. I>L.5

—

13—7. *langt bedre det er, om du særlig
|

Taler med Manden, og hører i Løn hvad han
kuld, et ell. (nu kun jy.) en (Moth.SlOU. 20 har at fortælle. Wilst.Od.XVn.v.583. *Sær
Feilb.). {æda. (flt.) sæær koUæ, kooll (DGL.
11.51); jur. (nu især i ssgr.) og dial.) børn,

som en æ.gtefælle har medbragt fra et tidligere

ægteskab ell. en ikke-ægteskabelig forbindelse.

Moth.SlOlS. Baden.JurO. jf. Feilb. \\ især i

ssgr. som Særkuld(8)-barn (mods. Fælles-

barn; jf. Særbarn;. DL.5—2—2. D&H.
JurO.(1934).144) og (sj.) -broder, -søster

(D&H.). -kupé, en. (jærnb.) kupé, reser-

veret for en særlig gruppe personer. Sær-

kupéer for Ikke-Rygere og Damer. D.S'fi.

OrdreM.32. JernbaneT.^'/d939.3.sp.l.-lkjn-

dig, adj. (hos sprogrensere) som er særlig

kyndig paa et vist omraade; substantivisk:

specialist. HDahl.SM.102. (Holberg var) af

Aandsretning ikke en Særkyndig (Brandes.

Holberg.(1884).169: Specialist;, men en Over-
blikkets Mand. Brandes.1.95.

iSærk-ærme, et. se Særke-ærme.

ligen offred Enhver til en af de evige Guder.
sa.ll.ll.v.400. nu kun (1. br.) m. overgang til

bet. 1.2: han vendte sig til Disciplene og
sagde særligt (Chr.VI: i sær; 1819: i Sær-
deleshed; til dem: „Sahge ere de Øjne, som
se det, I se.''Luc.l0.23(1907).

\\ jf. bet. 2.i:

hendes Husbond hafde ej Lod, den Stund
hans Fader og Moder levede, uden hannem
var noget særlig i Hænde givet. DL.5—2—58.

30 1.2) (jf. sær 1, særdeles l.a) i et enkelt bestemt

tilfælde, en speciel situation, betydning osv.;

specielt; nu især (m. overgang til bet. 1.3)

fremhævende et enkelt, specielt tilfælde, som
der lægges megen vægt paa: først og fremmest;
navnlig, især (6). Hestene maae være faa,

særlig saasom Indbyggerne i Norge holder

. . ikkun faa Heste i Ligning med Indbyg-
gerne i Sie\la.nd.OecMag.l.80. dog bedes der
ganske særligen for ham (0: kongen), kun

iSær-køb, et. (æda. (i bet. 2) seer (sær) 40 i Almindelighed for de Syge og Sorrigfulde.

køøp) I) t monopolhandel, (engelske køb-

mænd) dreve deres Særkiøb eller Monopolia
med deres Klæde og andre Yaiiie. Slange.

ChrIY134. 2) (jf. I. Stuv 2; jur., foræld.)

før udskiftningen: jordparcel, der er købt fra

den gaard, det bol, hvortil den opr. hørte. DL.
5—10—6. Olufs.(JohsSteenstr.FN.236). PJ
Jørg.RH.181. -køn, et. (nu især i ssgr.)

særligt køn; hvert af flere forsk. køn. vAph.

Kierk.V.87. en almindelig Festdag til Minde
om denne Konges (o: Chr. Vllls) Gæsteri
paa Bornholm som Prins i Aaret 1824, og
særligt hans Nærværelse ved en stor og
prægtig Folkefest i Almindingen den 21de
Juli. PhRDam.Fl. 53. Særlig i Vendsyssel og
Thy er denne forestilling fremtrædende.
AOlrE.NG.504. (visens) danske, særlig nord-

jyske OTpnndehe. OFriis.Litt.90. (nu 1. br.)

Nath.VlI.132. Den normale Hermafrodi- 50 i superl.: Tak! Og særlig for hvad Du over

tisme opfattes af mange som det oprinde-

lige Forhold, hvoraf Særkønnet har udviklet

sig i Kampen for at undgaa Selvbefrugtning,

Sal.VlIl.821. øm kategori, art (af ord):

Høysg.S.Aa5^. \\ især (bot.) i ssgr. som Sær-
køns-blomst (Lange.Flora.xxxix), -plante
(Drejer.BotTerm.49. Lange.Flora.Lv), sær-

kønnet blomst, plante, -kønnet, adj. (zool.

ell. bot.) om individ (dyr ell. plante): som har

Hauch faar Anledning til at udtale i Almin-
delighed om det „nye" Drama, og særligst

for de tre, fire sidste Penselstrøg. Drac^w.
(Brandes.Br.III.13). (Pascal) fandt Løs-
ningen i den kristne, særligt den katolske,

særligst den gallikanske og allersærligst den
jansenistiske Lære. Høffd.FH.U.(1894).232.
1.3) (jf. sær 2, særdeles 3) i en udpræget
ell. ualmindelig (høj) grad. jeg blev saa

enten hanlige ell. hunlige kønsredskaber (mods. eo høitidelig, saa særlig grebet ved hvad hun
tvekønnet;; enkønnet. Drejer.BotTerm.49.
Rundormene . . er særkønnede. /S'iZos^r.LS'. 7.

Warm.Bot.704. \\ hertil: Særkønnethed.
Sal.VI.898.VIII.821.

sagde. HCAnd.ML.50. var der hist og her et

særlig stort eller prægtigt Træ, saa havde
det ogsaa 'N&\n.JPJac.II.211. Folk der
havde lagt sig særlig i Selen for Bevægelsen,
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havde vanskeligere ved at faa fat igen end
SiXiåxe.AndNx.PE III.255. *Der er et Sprog
(der) staar . . os ganske særlig nær. MLorent-
zen.Ogsaatndere.(1939).23. \\ i nægtende ell.

spørgende sætn.: ret; videre. Sejle var jo . .

det næmmeste . . men det var Tøserne ikke

særlig vilde eiter.AndNx.DM.III.SG. *ingen

af dem ser særligt glade iid. Herdal.Nøgne
digte.(1933).14. Børnene bryder sig ikke sær-

lig om mig. KAhell.E. 55.

2) (jf. sær B, særdeles B) som adj. 2.1) (jf.

sær 4, særdeles 4^ som (kun) hører til, gæl-

der den enkelte person, det enkelte tilfælde;

især brugt til at fremhæve et enkelt individ,

tilfælde af en samling, gruppe, sammenhæng
p. gr. af de dertil knyttede forhold af individuel,

speciel art; som i en ell. anden henseende er

noget for sig selv, indtager en sær-
stilling-, har visse fortrin, privilegier
olgn.; ogs. undertiden (m. overgang til het. 2.2)

m. biiet. af mere end almindelig betydning,

vægt, værd. det Land siges rettest i Alminde-
lighed, og naar særlige Tilfælde undtages,
vel dyrket at være, der anvendes til at for-

skaffe Indbyggerne samtlige deres For-
nødenheder. OecMag. VI. 254. Kraften hos
hver Enkelt . . sættes i Bevægelse ved
særlige Tilbøieligheder eller særlige Li-

åeJiska,heT.HNClaus.Præstefr.20. Hver Deel
fordrer en særlig Behandling, ilfO. som det
gik mig er det gået alle mine særlige lands-

mænd (o: sønderjyderne).ADJørg.IYlOl. Sær-
lige Forsikringsbetingelser kaldes de Betin-

gelser, som er særligt gældende for vedkom-
mende Yor%\knng.ForsikrL.132. Disse (be-

vægelser) forvandles under deres Udbredelse
fra Land til Land efter hvert Lands særlige

. . Forudsætninger. 0Fms.lÆYi.2W. det har
sin særlige forklaring

j i særlig mission, se

Mission l.i. være særlig om noget, (sj.)

være ene om. den bredere udmaling, som
Ungdomshistorien er særlig om. AOlr.DH.
11.111.

II (jf. sær 4 slutn.; nu næppe br.)

uden bøjning. Hvo som i Kongens Rige uden
Kongens særlig Tilladelse værver Soldater.

DL.6—4—7.
II

i substantivisk anv. en Re-
flexion, der har sat det Særlige udenfor det
Almene. Kierk. II.83. Jeg (o: en plejerske)

maa sige, at jeg ikke har noget videre med
ham at gøre — han hører til Plejemors sdix-

\\ge\OThyreg.MS.39. Til denne Laage havde
kun Særlige l:^øg\en.PoV*U1944.8.sp.5. jf.

(foræld.): Fuldmægtig under det Særlige
(o : i et af ministerierne for kongerigets særlige

anliggender, i modsætn. til ministerierne for
monarkiets fællesanliggender). Davids.B. 1.69.

2.2) (jf. sær 6, særdeles b) som i betydning,
værd, styrke, grad gaar ud over det
sædvanlige, almindelige; som er noget
ejendommeligt, ualmindeligt ell. (jf. bet. 2.\)
specielt, hvortil er knyttet stor betydning,
værd, interesse olgn. \\ svarende til særdeles
5.1 ; især i forb. nogen særlig, noget,
intet særligt, nogen (noget, intet) af be-

tydning, interesse, da jeg saa dig for første

Gang, da kunde jeg virkelig slet ikke finde

noget særligt ved dig.IJohans.J.201. Er der
noget Nyt? spurgte M. — Nyt I næ, ikke
noget SdST\igt.Woel.DG.64. Var der nogen
særlig med ni Toget?AaDons.MY187 . \\ sva-

rende til særdeles 5.2. jeg for min Del har
altid fundet særlig Behag i miskendte Vei-

sonei.JLange.Breve.11.64. I særlig grad er

10 (konfirmationsdagen) en stor dag, fordi

(osv.).HNorlev.L.7. Jeg er ikke i særlig

Humør til at tænke paa Kiolei. LeckFischer.

Ka.48. 2.3) som har sit individuelle ell. fra

det almindelige afvigende præg; ejendom-
melig; karakteristisk; egenartet; sær-
egen. Forholdene (paa Balkan) er saa sær-

lige, at derfra intet videre Bevis kan hentes

for Sætningen: Folkene vil Krig. Fredsbladet.

^^U1900.63.sp.2. Gopler . . og andre Orga-

20 nismer er . . i Stand til at give Havet et

særligt Farveskær. iVa<Mfe«sY2929.55S. || især

i forb. m. for. den sans for det overnaturlige,

som vi . . betragter som særlig for norsk-

islandsk sagsistih AOlr.DH. 1.326. de Mellem-
former, som er særlige for det nyere E^pi-

gram. BilleskovJ.H. 1.71. 2.4) (jf. særdeles 6;

nu i rigsspr. kun m. overgang til de foreg,

bet.) som afviger fra det normale, er ualminde-

lig og virker paafaldende; mærkelig; aparte;
30 underlig; besynderlig; sær (6). At Eng-

lænderne (og Damerne i særdeleshed) viser

min kjære Mand megen Artighed, synes mig
ei er at nægte, lidt særlig (Du leer vel af

mit Udtryk her) er Du maaske imellem
mod dem og det taales vel allermindst af

en Fiemmed.Cit.l830.(Grundtv.E.105). Jeg
blev særlig tilmode, da Forsømmelsen var

mig bekjendt. TMørch.MitLevnet.I.(1831).17.

I mine Meddisciple fandt jeg tildeels særlige

40 Subjecter, der med flaue og kolde Spotterier

gjengjeldte min aabenhjertige Fortroelighed.

smst.l8. Dersom saaledes en Ko fødes med
en Hestehale; dette er det Særlige, man leer

ogsaa uyilk&arligt.Kierk.P.XI,2.303. Feilb.

sær-liggende, part. adj. (sj.) liggende

isoleret, for sig selv. Molb.DH.1.477.
ISærlig-hed, en. flt. -er. (ænyd. seer-

lighed, det at tage, behandle noget (hvert) for

sig) I) (sj.) til særlig 2.i: det at være noget

50 specielt, individuelt, enestaaende, det eneste

(der kommer i betragtning). Eftertrykket

ligger i det første Tilfælde paa Gjenstandens
Særlighed (o: dette kun at elske een).Kierk.

IX.68. 2) ((0, 1. br.) til særlig 2.8: ejendomme-
lighed; særegenhed; ogs.: karakteristisk egen-

skab, træk. Kierk.VI.156. (Kalmarunionen)
holdt til det yderste på hvært enkelt riges

særligheder og særegenheder. Barfod.DH.I.
303. Hostr.Er.l24. Goethes Faust . . blev

60 til i den Periode, da tysk Aand for første

Gang blev sig bevidst i sin Særlighed, flooi.

Germanica.(1938).108. et enkelt Menneskes
tilfældige Særligheder og sjæleUge Rørelser.

Tidehverv.l942.86.sp.l.

I
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ISærlingy en. ['sæ^Orleq, ell. (dagl.,især

kbh., ogs.) 's'Brleq,] flt. -e (se ndf.) ell. -er

(LollO. jf. Saaby.''), {endnu ikke i MO.^;

afl. af sær; jf. dial. særing, enkelt ting, individ,

særling (JHSmidth.Ords.158. MDL. Feilb.),

samt Synderling) sær (6.2) person; især:

person med sær levevis ell. (og) sære
meninger. Jeg er en Særling og har mine
egne Nykker. Oe/»LProw./¥22. vort paa
Eventyr og Særlinge fattige Lsmd.Blich.

(1920).XVIII.191. Nu begyndte han den
Levemaade, der stemplede ham som en
Særling . . han (begyndte) nu sit Liv som
Eneboer. Dawds.ZZ.352. Særlingen (Chr.

VI: Hvo som fraskiller sig^ søger sin egen
liy^t. Ords. 18.1. alle vidste om Vogn, at han
var ualmindelig til at tale. Derfor blev han
ikke gjort Nar ad, som andre Særlinge ellers

plejer at \i^\Q.JVJens.RF.145. (sj.) om
dyr ell. planter: Forstmænd har . . fundet
nye Navne til disse Særlinge (0: sært voksende

bøge); de kalder dem yr&nge. Fleuron.DTN.
201.

Sær-liv, et. eget, selvstændigt liv (især

mods. Samliv olgn.). Forhistorien (har) et

særeget Vidensindhold gjældende Folkenes
Særliv og Samliv med Omverdenen. (SopA

Milll.VO.690. Atter her er det Forældrenes
Samliv indbyrdes . . der bliver bestemmende
for de ægte Børns Rettigheder, og Særlivet,

som afgør de uægte Børns. Det nyAarh.
1906107.1.12é.sp.l. Kappelysten og Ærger-
righeden . . førte deres Tanke og Syssel fra

Drengens Fællesskab i Latter og Leg til

Ynglingens Særhv i Drømme om Digt og
J)&&d. Nathans.HD. 1. 135. uegl.: kun i sin

romantiske Ungdomsperiode gjorde (Oehl.)

Naturen i dens Særliv til Poesiens Stof.

VVed.G.172. I Vestgavlen (o: paa Olympia-
templet) lever Klædebon . . et Særliv, uden
Hensyn til Kio^^^ene. FrPoulsen.KOK.96.
-maal, et. spec. (jf. -sprog; hos sprog-

rensere) om særlig form af et sprog, der tales

af en bestemt gruppe mennesker (dialekt,

klassesprog osv.). det saakaldte Flamske er i

Grunden kun et Særmaal (Brandes. JJden-
landskeEgne.(1893).103: en Dialekt^, man
med Magt vil gøre til Skriftsprog. Bmndes.
XI.224. KLars.Soldatspr.l. -mark, en.

(hist., foræld.) mark, der var særjord. Moth.
S1015. Enkelte bønder (i Graasten) havde
. . tilegnet sig . . jorderne i større eller mindre
lodder, dels som fællesmarker, dels som sær-

iQdiTkeT.ADJørg.IV372. -meniglied, en.

(jf. -kirke; hos sprogrensere) sekt ell. sek-

terisk menighed. HDahl.SM.122. pietistiske

Særmenigheder. Brandes. V.164. -mening,
en. (jf. -anskuelse, -opfattelse^ mening, an-
skuelse, der afviger fra den almindelige,

gængse, til Trods for disse Særmeninger, der
ofte mødte skarp Modsigelse. i^rMeZs.Zfi,/.
509. han (var) overfor Kristne, der ikke
delte hans Særmeninger, en mildtdømmende
y^hnå. ZakNiels.Minder.il.34. Han havde si-

ne Særmeninger. i2M6oti'.BB.72. -meisising,
en. {efter ty. sondermessing

; jf. -staal)

billig messing med 35—40 "U zink. LSal.VII.
27. I. -mærke, et. {ænyd. sær-, seermærke,
mærke, der angiver skel; ogs.: afmærket jord-

stykke; jf. glda. særmarki (DGL.II.104 var.)

;

sml. IL -mærke) særligt mærke, kendetegn

olgn.; især: hvad der giver noget et særpræg, er

karakteristisk for noget; særkende; ogs. (dial.)

10 om mærke (IL4.3) for vejret olgn. (Kok.Da.
Ordsprog. (187O).nr. 1551) ell. (nu næppe
br.) symptom; hos sprogrensere endvidere om
emblem, symbol, attribut (2). Afsindighed er

. . et Særmærke paa de sande høie Digtere.

Bagges.NK.332. de Symptomata eller Sær-
mærker, der ere ved enhver Sygdom især, og
som tilsammentagne udgiøre Sygdommens
Ghd.xz.ctQT.PolPhysMag.VIII.493. Han, hvis

Særmærke det . . havde været at bevise

20 Uægtheden af det tilsyneladende Ægte.
Brandes.111.327. kronen „plejede" de at

føre i deres segl; det var et særmærke, som
de rimeligvis selv havde y&lgt.ADJørg.

11.85. De forskellige Genstande, her nævnes,

ere Guden Visnu's Særmærker. HRasmussen.
Overs.afindiskeÆventyr.(1893).30. Sentimen-
talitet er jo dette borgerlige Aarhundredes
Særmærke . Ernst Frandsen. Ewald. (1939) .21.

II. -mærke, v. vbs. -ning (Brøndvm-
30 Nielsen.GO.II.292). {æda. (part.) sæTmær{k)t;

jf. I. -mærke) I ) (foræld.) afmærke særskilt. Er
Ornum eller Eendeel Jord, paa Marken, da
skal den være af Alders Tid og sær merket med
Steen, eller Stabel, eller Gryft. DL.5—10—13.
2) mærke, betegne, fremhæve ved et særligt (ken-

de)tegn; kendetegne; karakterisere paa særlig

maade; give et særpræg; gøre til noget særegent,

særpræget; ogs.: være karakteristisk for. Hjæl-

peO. Jeg vil . . ikke dømme, men særmærke
40 (Bråndes.RT.211: charakterisere^. brandes.

IV.351. den ubegribelige Lugtesans, der sær-

mærker den ny Tids Bladmennesker. ZaA;

Niels.Ki.l48. kort Vokal særmærkes ikke

som saadan (0: i haandskrifterne).Brøndum-
Nielsen.GG.1.372. En Arving er kommet i

Hr. Corfitz' Hus. Det er en primitiv menne-
skelig Begivenhed, særmærket ved Hus-
herrens høje Alder. HBrix.HK.185. -navn,
et. {glda. seer nafn (GldaKrøn.63)) særligt,

50 specielt, særskilt navn ell. betegnelse; spec.

(hos sprogrensere): egennavn; proprium.

MO.^V. HjælpeO. den samme gård, som
snart nævnes ved sit særnavn, snart ved
bynavnet. J.DJør£f./Y446. de nyeste Ny-
heder, under Tiden værdige til Særnavne
som Rygter og Ravnekrogshistorier, PAjB

Dam.FI.115. -nummer, et. spec. om
ekstranummer ell. særligt udstyret nummer af

tidsskrift, avis olgn., udgivet i en særlig an-

60 ledning, et stort Særnummer af „Bogvennen".
PoWU1938.9.sp.5. -ny, adj. (ogs. sæl-, se

Brøndum-Nielsen.SF.128. jf. ndf.). {ænyd.

sænys, æda. sæny (sa.GO.I.159), særny
(Harp.Kr.l2); 1. led egl. sa. ord som 1. led
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i Singrøn, Syndflod (s. d.) ell. æda. sær, sæ
(se V. sær); dial. (fynsk)) ny hver gang, i

hvert enkelt tilfælde; helt ny. (hun) havde
4 uægte Børn ved en sær ny hver Gang.
MHans.(SvendbAmt.l922.37). kan du tælle

mig denne Talraft (o: talrække) sammen,
for nu har jeg prøvet til over 10 Gange, men
jeg faar et særnyt Tal hver Gang. PRMøll.
MellemLandshyfolk.(1911).12. jf. DF.IV69.
(kongen) tog . . en selvny (dronning) hver lo

AsiT.Nyerup.(Iris.l796.I.299). jf. sjel ny.

CReimer.NB.630 samt skaansk sål(le)nytt,

meget nyt, usædvanligt. Rietz.574. -opfat-
telse, en. (jf. -anskuelse, -mening^. Kierke-

gaard gik . . saa vidt i sin Særopfattelse, at

han mente. Kristendommen aldeles ikke var
bleven indført i Yeråen. Brandes.XII.179.
en særopfattelse, kun repræsenteret af nor-

røn o\eTle\enng.AOlr.DH.II.141. -ord, et.

et for et sprog dl. en kreds af mennesker sær- 20

egent ord. FDyrlund.TN.336. HBegtr.JK.79.

-pe(te)r, en. se Særepe(te)r, -plads, en.

(jf. -stilling; 1. Ir.) særlig (ejendommelig ell.

(især) fremtrædende, fremragende, ærefuld)

plads, han indrømmer sin Frue en Særplads
i sin Agtelse. Drachm.KW. 77. Iblandt Kæm-
peviserne indtager „Hagbard og Signe" en
Sæij>la.ds. OFriis.Litt.127. -pris, en. T sær-

lig (lav ell. høj) pris. Ludv. Særprisen for

Pladsbilletten. Vingehjulet.l943l44.134.sp.2. 30

Særpris paa Telte og Hvidevarer . . Toppris
betales. Pol.^* '(il944.16.sp.4. -præg, et. præg
(2.3), karakter, hvorved noget skiller sig ud fra

det almindelige, viser sine individuelle ejen-

dommeligheder; særegent præg; ofte i forb.

faa, give, have, paatrykke (se paa-
trykke 1) et særpræg. FrHamm.Kirkehist.
li.358. et Menneske med personligt Sær-
præg (Brandes.DD.75: en Individualitet/

Brandes. 1.412. én Tanke . . gik igjennem De- 40

cenniet og gav det sit Særpræg fra de nær-
mest foregaaende Tider. Borchsen.FF. 1.124.

dette vemodig dæmpede, som var hendes
Væsens Særpræg. J5an5f.C7dv.37. -præge, v.

give et særpræg; ogs. (1. hr.): karakterisere

noget m. h. t. dets særlige ejendommeligheder.
Realismen, som fra Trediverne af har sær-
præget baade Tanke- og Livsretningen.
HGSaabye.VantroensHistorie.(1888). 171. (hos

Leontine i „En polsk Familie") er altfor faa 50

personlige Træk til at særpræge (Brandes.
DD.77: individualisere^ Kyskheden. Z?rondes.

1.412. Skulde man med eet Udtryk prøve
paa at særpræge den danske Salmebogs Ind-
hold. Ludwigs.SS. 1. 10. (en) Bogbinder (tog)

Initiativet til selv at lave sit Bakkemarmor.
Det var en ny Maade at særpræge Bogbindene
^aa.Bogvennen.1928.68. (1. hr.) ref..: det er

. . opgaven at vise, hvorledes og hvorfor
kommissionshandelen indenfor bestemte om- eb

raader og indenfor bestemte tidsrum i det
enkelte har særpræget sig. Arup. II. 6. \\ ofte

i part. særpræget hrugt som adj.: som har
sit eget, fra det alm. afvigende præg; præget

af individuelle ejendommeligheder. Folkevisens

store almene Flok opløses, saa at vi ser mere
særprægede Frembringelser. AOlr.(DgF. VI.
Fort). Han, der jo var saa særpræget i sin

ydre Fremtræden, kunde blive rasende, hvis

han saa en Paaklædning, der var alt for for-

skellig fra hans egen. VorUngdom.1932133.
353. -raade, et. se u. II. Raade. -raadig,
adj. (1. hr.) I) som alene har raadighed over

noget. jf. : I den nyere Tid er der i forskellige

Lande arbejdet paa at sikre Hustruen Sær-
raadighed. enten ved speciel Ægteskabs-
kontrakt . . eller ved specielle Lovgivnings-
bestemmelser. /SaLF/.SiS. 2) egenraadig; selv-

raadig (2), Selvmyndig og særraadig har du
altid været. AErslev. Ørneklippen. II. (1907).
10. BerlTid.yiol937.Aft.3.sp.2 (se u. Sære-
peter/ -ret, en. I) (især hos sprogrensere)

privilegium; særrettighed. Allen.II.66. Han
lader sig elske uden at elske igen. Er han
ikke en Natur med Særret (Bråndes.E.67:
en priviligeret Natur^ ? Brandes./TT^/. (kej-

seren) gaar ind paa min Bøn om Særret og
Særbeskyttelse for alle Jøder i Udlændighed.
KMunk.EI.97. 2) (jur.) d. s. s. -domstol,

BerlTid.'*/d934.Aft.l.sp.4. PoVU1940.6.sp.6.
-rettighed, en. privilegium; særret (1);

forrettighed, en mægtig med arvelige Sær-
rettigheder udrustet k.del.Allen.1.22. adelige

Sæmttigheder.CS'Pef.Lt«.8iS. ;/. UjælpeO.
-sind, et. (1. br.) ejendommeligt, særpræget

sind; især [6]: egensindighed; stædighed;

selvraadighed (2). *Hans Støehed (a: fasthed;

jf. u. støt/ som Særsind og Stivhed blev

dømt. Zetlitz.BS.43. Særsind er . . en Til-

bøielighed til at følge saadanne Maximer,
som man vilkaarlig eller uden nogen almeen-
gyldig Grund selv har dannet sig. NTreschoio.

Lovgitmingsprincipier.fllJ. (1821).29. dette

(o: bruddet mellem dansk og tysk) var aldeles

uundværligt for hans (0: C. Flors) Planer:

for Udviklingen af dansk Særsind og national

Selvudfoldelse. PLaurids.S. VI. VilhAnd.Litt.

11.869. EBertels.KvindervedStranden.(1940).

175. -sindet, adj. (cenyd. sær-, seersindet;

til sær 6; jf. -sind, -sindig; O (1. br.) ell. dial.)

ejendommelig ell. sær (6), aparte af sind ell.

karakter; især: egensindig, selvraadig (2),

stædig ell. vægelsindet, umedgørlig, i (kon-

stant) daarligt humør, vranten, tvær olgn.;

ogs.: som har egenartede, sære meninger, tan-

ker, ell. (dial.) som har et sygt ell. formørket

sind. Særsindede Personer, som fører en sær
Lærdom, der ikke aldeles kommer over eens

med den Hellige Bibelske Skrift. For&«d.

(Kvarludg.)^Uol706. Den, hvis Sind og Villie

man ey kand komme efter, eller kiende ved
dens Ulighed fra andres Villie, eller dens

Uvished og Ustadighed, siges at være sær-

sindet. Mossw.Terrw.343. eet af de ædleste,

men tillige meest særsindede Mennesker i

Landet. Blich.(1920).IX.19. saa gled . . Synet
fra ham og Angeren ned over ham, og han
blev saa særsindet og betagen, at han ikke



143 særsindig særskilt 144

kunde mindes Stengerdes Tiæk.JPJac.DU.
103. hun . . hug Døren i efter sig . . „Hun
er jo noget særsindet. Og hun har jo saaen

ligesom for lidt Kultur. Men hun mener det

da ellers godt." JaJcKnu.S. 166. En mærkelig
Forening af Retspleje og Kultur gennem-
førtes i et særpræget og særsindet Forfatter-

skab af Ernst Møl\er.VilhAnd.LitUY751.

Feilb.
II

(nu næppe Ir.) substantivisk. Gud
(kræver) ingenlunde, at hans Børn skal være
Singularister eller Sæisindede. EPont.00.54.

At være lærd i Siette Christians Dage, og

ikke at være Geistlig, eller Professor, var

at være en Pedant, en Separetist og en Sær-

sindet. 22ie^e?s.£f*S'./7/.223.
II

hertil: Sær-
sindethed. (Kalk.Y1036). Agerhech.FL.64.

Naar jeg . . ikke kom til at tage Del i . . Stu-

denterlivet, skyldtes det ikke alene min Sær-

sindethed. HBegtr.Levned.I.(1929).124. -sin-
dig, adj. (ænyd. sær-, seersindig; til sær 6;

nu næppe br.) d. s. s. -sindet. Røgtet gik, at

han var særsindig, alt for streng. Moralist,

og derhos noget Secteiisk. EPont.Men.

I

II. 8.

Zetlit2.Poes.202. jf. Moth.SlOW. \\ hertil:

Særsindighed. (Kalk.IV.269) naar man med
egne Paafund vil gaa mod Lov og Ritual,

kan saadant ej anses uden som en Sær-
sindighed, som bør mulkteres og maa straf-

fes. Cit.l724.(PersonalhistT.1942.29). Biehl.

(Skuesp.VI.267). f -skellig, adj. {2.

led er skellig 1 éll. en (ny) afledning

af I, Skel) særlig; speciel, disse Banda-
ger (o: brokbaand), som særskielligen maae
være indrettede efter Sygdommens forskelli-

ge Tilstand. Turnbull. Regler for Brokpatienter,

(overs.1805).28. -skelne, v. (nu næppe
br.) d. s. s. -skille. Amphitriterne særskielner

sig derved, at de boe i 'Rør. BiblNyttSkr.139.

-skib, et. (jf. -færge; 4>. jærnb.) ruteskib,

der i særlig anledning sejler uden for den alm.

plan. DSB.OrdreK.63. -skildring, en.

(især hos sprogrensere) I ) skildring af de særlige

ejendommeligheder ved en ell. noget; sær-

tegnende, karakteriserende skildring; karak-

teristik. Jeg vil ikke kritisere (Tegners) Sær-
skildring (Brandes.Tegnér.(1878).18: Cha-
rakteristikj af Gustav som saadan. jBrandes.

III.489. (en) Særskildring (sa.RT.^(1891).
185: Karakteristik^ af de forskellige Ton-
arter ved Hjælp af stemningsfulde Ord.
Brandes.IV303. 2) skildring af enkelt person
ell. fænomen; monografi. De Forfattere, som
. . ikke har været Gjenstand for Særskildring.

Dahlerup.(Morgenbladet."/il887.2.sp.6).Eøjsk
BU'/i,1901.sp.l356. -skille, v. [-,sgel'8j

vbs. -else (PhysBibl.IV358. jf. HDahl.SM.
86) ell -ning (vAph.(1772).IIL). {jf. sv.

sårskilja; vist (delvis) dannet til -skilt; jf.

-skelne; 1. br.) udtage noget enkelt af en
sammenhæng, et hele; udskille; adskille; op-

fatte ell. betegne som noget individuelt, specielt;

skelne. At særskille Regjeringens . . Interesse
fra det Heles leder til Vorden. Falsen.1. 77. I

denne Tilstand ere de Syges Sandser ganske

besynderligen spændte; de fornemme de
svageste Toner, i stor Afstand, igjennem
Vægge og Dørre; særskille Lugt, som de
neppe vaagende mærke. Weber.Dendyriske
Magnetismus.(overs.1817).§43. I skulle ikke
pønse paa at finde noget nyt at sige, som kan
særskille og fremhæve eder fremfor de andre.

SkatRørd.II.91. \\ refl. den . . eneste sande
Gud, fra hvilken (Jesus) udtrykkelig selv

10 særskiller sig. NTreschow. Christendommens
Aand.(1828).vi. Menneskets Liv særskiller

sig ved Bevidstheden, og udmærker sig desto
mere, jo klarere Alt ordner sig i Sjælen.

Mynst.PK.427, jf.: særskille sig, philos. Ter-
minus fra Begynd, af Aarh., har ikke vundet
Bifald. Levin.

særskilt, part. adj. ['sæ(*)r|Sgerd]

(f særskild. Tullin.Maj.A4^). (maaske fra sv.

sårskild, no. særskilt, no. dial. serskild; af sær-

20 og perf. part. af IL skille ; sml. særskille)

1) (nu næppe br.) i forb. m. fra: adskilt,
udskilt, afsondret fra; ogs.: afvigende,

forskellig fra; befriet for. en saadan kort Af-

sked fra Verden, der maatte være befriet og
særskilt fra megen Pine og Q\a,l.CPRothe.

MQ.I.232. at giøre sig særskilt fra andre,

tog hun ingenlunde i Betænkning. LTid.
1762.418. Britterne . . levede særskilte fra

dem (o: sakserne) i visse Egne. 3Iolb.DH.I.

30 177.

2) udskilt fra et fællesskab; som er for sig

selv; separat. 2.1) (nu 1. br.) m. h. t. belig-

genhed, plads: som ligger isoleret, for sig selv

ell. ensomt. *Den enlige, særskilte, trygge
Slette,

I

Mod Vold og Ran fra hver en Kant
mdgrøltet.Ew.(1914).III.197. han blev spe-

dalsk indtil sin Dødsdag og boede udi et

særskilt (Ghr.VI : då&kiM; 1931 afvig.) Huus.
2Kg.l5.5. hin mere flotte end egentUg vel-

40 renommerede Restaurant med de særskilte

Værelser. OMads. Frk.VandasRoman. (1896).
128. som adv. ell. appos.: bo særskilt. D&H.
2.2) som findes, behandles, betragtes hver for sig,

enkeltvis; som er udskilt af et hele, en sammen-
hæng og forekommer, behandles osv. alene;

enkelt; separat; ogs. (nu sj.) : som staar alene,

isoleret, er forskellig fra andet, det øvrige;

afvigende; forskellig, den hele Plan var aliene

grundet paa at sætte Splid imellem Franke-

50 rige og Sverrige, og . . at indgaae en sær-

skilt Freds-Forhandling med den sidste.

Slange.ChrIV.903. *Særskildte Sprog eens

Lyd jeg giver. Wess.Anno.6. naar en Elsker

har beruset sig i det overvældende Vellyst-

Syn af sin Elskedes hele Gestalt, finder han
siden bUd Behag i at beskieftige sig med
hendes særskilte Yndigheder. Bagges.DV.X.
51. (disse begivenheder) skal her hver kortelig

komme under særskilt Betragtning. Nyerup.

60 LittM.394. *Odin gav os
|
Særskilte Kræfter;

hver maa bruges (Oehl.(1831).I.18: Kræfter

I

Af høistforskielligt Sl&gs).Oehl.ND.247.

(det) maa mærkes, at Udtalen i Norge paa
nogle Steder nærmer sig mere til den iis-
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landske og at den færøiske er ganske sær-

skilt. Bredsdor^.J.//«. 76. (pegefingeren) krum-
mede sig gjennem Luften, som om den var

et særskilt lille Væsen, der havde lige saa

megen Lov til at være fornærmet som alle

andre Mennesker. Pont.SV25. || som adv. ell.

appos.: (hver) for sig. vAph.(1764). endnu
have vi eet Ord at nævne, og dette nævne vi

sæiskilt. Mynst.Tale.(1843).ll. *Tvende træ-

de særskilt frem (o: til en duel),
\
De Andre lo

bort sig tierne. Winth.V74. Hermed følger

det berømte Kobber . . Særskilt har jeg ikke

kunnet faae det at kjøbe, jeg har derfor

kjøbt hele Claudius, revet det ud og kastet

det Øvrige hort.Kierk.I.406. Prøven i prak-

tisk Kemi kan tages særskUt. Anordn.Nr.l26
"/d934.§2.

3) (nu 1. hr.) som hører til, angaar, gælder

det enkelte individ ell. tilfælde; individuel;
fremhævende et enkelt individ, tilfælde, i 20

modsæin. til det hele, den sammenhæng,
hvoraf det er en del; speciel; særlig (2.i).

(undertiden m. hibet. af bet. A). i Betragtning

af de særskildte Omstændigheder, som efter

Mosis Beskrivelse vare hermed forbundne.

Balle.Bib.1.53. (maleren) tilegnede . . sig

Forgængernes særskilte Fuldkommenheder:
de skulde . . med hans selvegne Aands-
gaver have sammensmeltet til et herligt

YLee\t.Blich.(1920).V111.60. *ingen Deel af 30

Eders faure Legem
|

Er uden særskilt

Nytte. fir2./Z.323. Da vendte Fru G. sig

om og sagde — med en særskilt Bøjning for

Gehejmeetatsraad 'D.Pont.SM.^154. Der er

nogle træk her, der er stående scener blandt

Sakses norrøne sagaer . . Men der er også

mere særskilte optrin. AOlr.DH.11.293.
\\

som adv.: specielt; især. jeg drog op (0: til

Jerusalem) ifølge en Aabenbaring og fore-

lagde dem, men særskilt (1819: i Særdeles- 40

hed^ de ansete, det Evangelium, som jeg

prædiker iblandt Hedningerne. Gal.2.2(1907).

4) (nu især dial.) ejendommelig, ka-
rakteristisk for et enkelt individ, tilfælde;

afvigende fra det sædvanlige; mærkelig;
paafaldende; ekstraordinær. Skuespiller-

inden Le C. bragte en gandske særskilt

Maade (0: at tale paa) op.SorøSaml.II.M.
det er uden Tvivl (koppegiften) som opfylder

de Syges Luft-Kreds med den sær-skildte 50

og stygge Lugt. Rottbøll.S. 53. *Et unaturligt

Ægteskab, og dog
|
Ei uden særskilt Ynde.

Hrz.XV11.28. Det eneste særskilte ved hans
Ydre var de . . Støvler, han havde paa
Benene, og saa hans mørke Knebelsbart.
JakKnu.LS.14. Esp.491.

5) (ikke i rigsspr.) af mere end almin-
delig betydning, værd, styrke, grad;
særlig (2,2). Møder begyndte at komme i

Gang dér paa Egnen, og i særskilt Grad eio

tog Nielsen og Madammen Ellen med sig ud.
Strangc.P.II.188.

03 Nærnkilt-hed, en. (sj.) det at

være særskilt (især i bet. 2) || til særskilt

2.1 : saa lidet som det fordres af den Christne

. . at han skal boe afsides fra andre Men-
nesker i Særskilthedens Indelukke. ZierÆ.

IX.50. jf.: Særskilthedens Afsondring, der
. . skiller En fra Alt hvad der hedder
menneskehgt Liv og Munterhed og Glæde.
smst.XlY.355. \\ til særskilt 2.2: ingen Op-
tegnelse af dette (afsnit) i sin Særskilt-

hed er naaet til os. SvGrundtv.(DgF.111.345).
de rent boglige Spørgsmaal (Klassicisme

eller Romantik f. Eks.) . . i deres Livet
uvedkommende Særskilthed (Brandes.NE.
22: Abstracthedj. Brandes.Y281. || til sær-

skilt 3: BilleskovJ.P.61.

Sær-skole, en. (emb., skol.) skole for

en særlig gruppe elever; især, dels om skole

for svagtbegavede ell. syge børn. Vor Ungdom.
1937/38.111. dels (mods. Fællesskole/- skole,

der udelukkende har drenge ell. piger som
elever. DetnyAarh.1,2.403. DagNyh.^^/3l935.

ll.sp.4. -skrift, et. (1. br.) skrift, der udførlig

behandler et enkelt afgrænset emne; monografi;

ogs.: særudgave, -tryk. Barfod.F.l1.433. det

af hans (0: Shakespeares) Sørgespil, der

mindst af alt er et Særskrift (0: „Kong
Lear") (Brandes.Shakespeare.11.(1895).421:
en MonogrSifi.).Brandes.VIII.523. de Andræ-
Kriegerske Breve — der nu ogsaa foreligger

som Særskrift i Boghandelen. Hørup.111.132.
Rubow.(NatTid.^'/il936.8.sp.3). -skue, et.

(hos sprogrensere; sj.) I) særlig, nøjere be-

tragtning, undersøgelse. Endnu et af disse Ord
maa vi tage op til Særskue. Jesp.(Tilsk.l902.

200). 2) fænomen (LI); særsyn. NMPet.
V,1.3. t -slag, et. særlig art, slags, de
mange Særslag Ottersl&nger. vAph.Nath.VII.
331. PhysBibl.XXI.142. OHMynst.Pharm.I.
180.

t særsom, adj. (afl. af sær; sml. sælsom)
ualmindelig; mærkelig; underlig; ogs.:

egensindig. Moth.S1016. Man har villet

forestille Guds Villie, som en skreven Lov-
bog; men det er særsomt, at man, for at

forstaae den, maa med bundne Hænder og
Fødder overgive sig til Menneskers Autoritet.

[Horreb.]JerusalemsSkomagersPapirer.(1796).
93. VSO.
Sær-sprog, et. (jf. -maalj særlig afart

af et sprog, især saaledes som det tales i en
bestemt kreds af mennesker; klikesprog, argot

olgn. det . . kjøbenhavnske Særsprog. ilforÆ-

man.Fort.32. Et særsprog efter hvem man
taler til, har vi også i det mer eller mindre
affekterte ammestuesprog. Jesp.ikf.i4i.

|| (1.

br.) om hvert af de af et fælles stamsprog ud-
viklede (national)sprog, jf.: Palatalomlyd . .

er et . . Omlydsfænomen, der tilhører den
fællesnordiske Tid og Begyndelsen af Sær-
sprogstiden. Brøndum-Nielsen. GG. 1. 127.

-8pro;$]ig^, adj. (1. br.) adj. til -sprog

slutn. i særsproglig Tid. Brøndum-Nielsen.
GG.1.129. -Mtaal, et. (jf. -messing^

legeret staalsort, der anvendes til særlige for-

maal. LSal.XI.423. -stade, et. (1. br.)

XXm. Rentrykt •/, 1946 10
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d. s. s. -standpunkt. Det nuværende Højre
.. er et saa rummeligt . . Parti, at der uden-

for det ikke kan trænges til noget Særstade.
DagU^''/il881.1.sp.2. I Vurderingerne har
jeg bestræbt mig for at forsage ethvert per-

sonligt Særstade. ÆT/iows.Z)L.5. jf. HDahl.
SM.48. -standpunkt, et. (jf. -stade^

særligt, fra det almindelige ell. sædvanlige

afvigende standpunkt. Særstandpunkter taa-

les jo ikke gærne i det politiske Liv. HomoS.
CMA.163. han indtog Særstandpunkter.
Rubow.BB.81. -stat, en. (1. br.) selvstændig

ell. særlig stat(s-dannelse), spec. inden for et

større samfund, den skotske Nationalfølelse

. . gjaldt en provinsagtig Særstat (Brandes.

NE.163: var en Particularismej. JSrandes.

NE.'(1892).163. jf. Særstatsmand (om se-

paratist (1.2)). FlensbA.'/iil923.1.sp.4. -stil-

le, V. [-isdel'a] (vist dannet til -stilhng; 1. br.)

give en særstilling. Kejserinde Dagmar (har)

benyttet sin Indflydelse til om muligt at

særstille Prøjssen. FlensbA.'^^Uil89å. 1. sp. 4.

der var . . mange særstillede inden for 3dje

Stand. Fridericia.l7&18Aarh.291. Svagelige

Børn er de vanskeligste af alle at opdrage,

især hvis de har en Legemsfejl, der særstiller

dem mellem andre Børn og vækker Medynk
hos Fremmede.£^6rad.TT.S4. -stilling, en,

(jf. -plads, -stille; især oj det at være stillet

paa en særlig maade; særlig, fra det alminde-

lige, normale afvigende stilling; i egl. bet., om
rumlig stilling (fx. af apparatdel) ell. plads:

LokomotivT.1938.75.sp.2. MøllKrist.DF.88

.

II
især: det at være noget for sig selv, have en

særlig (god ell. daarlig) stilling ell. position

i samfundet, inden for en kreds, i det olm.

omdømme olgn.; ofte spec. om særlig god ell.

begunstiget, privilegeret stilling; ogs.: det, at

en del, et led af et hele, en sammenhæng ikke

staar paa linie med, er forskellig fra de øvrige

dele, led; ofte i forb. have, indtage en
særstilling, den Omstændighed giver . .

Beyle en fremragende Særstilling i den ro-

mantiske Gruppe. Brandes.RS.293. Adelens
SærstilUng i denne som i saa mange andre
EemeendeT.EHolm.DH.1660-1720.I.118. den
saakaldte jyske Krønike, der jo i denne
literære Genre indtager en Særstilling. J.arft.

1903.87. Tyskland havde . . forlangt en
økonomisk SærstilUng i Marokko ; men det var
lykkedes Frankrig at sætte sit Standpunkt
igennem, nemlig økonomisk Ligeberetti-

gelse for alle. VgensTilskuer.II.(1911jl2).97.

sp.3.
II

(sj.) om særstandpunkt. Hørup. 1.165.

-strael* ell. -strsev, et. (hos sprogrensere)

separatisme; ogs.: tendens (HDahl.SM.95) ell.

specialisering (OrnitholFT.V11.71). GSchiitte.

(Norden.1905.101). Det er ikke et begyn-
dende slesvigsk Særstræb, som her rejser

Hovedet mod Danmark og dansk Styre.

FlensbA.^^U1923.3.sp.5. -syn, et. flt. d. s.

ell. (nu næppe br.) -e (vAph.Chym.III.343.

374), -er (sa.Nath.VIlI.131. NTreschow.
HPh.L20). {(i bet. 4; dannet af vAph.,

maaske delvis omdannelse af Sælsyn; jf. sært
syn u. Syn 7.i) I) (1. br.) betegnelse for, at

de i de to øjne dannede synsbilleder opfattes

som to, hvert for sig (mods. Samsyn^. Sam-
syn maa formodentUg have Fordele ved
Seen i svagt Lys fremfor Særsyn (o: hos
fuglene).BøvP.I.173. 2) (nu kun m. over-

gang til de flg. betydninger) mærkeligt, under-
ligt syn; noget mærkværdigt, der viser sig for

10 en, ell. (jf. bet. 4=) i al olm. om mærkeligt

fænomen; mærkværdighed, skiønne Særsyn
svævede forbi mit indre Øie i tusinde ufor-

styrrede Phantasier.Bag'gfes.L./.247. Særsynet
af denne Velstand . . lader sig udentvivl
aliene forklare af den noget større Grad af

¥r\h&d.sa.DV.IX.309. *Hun iler hid mod
Snekken, fast som hun havde Vinger,

| Seer
I ei dette Særsyn? Oe/iLZZZ/,26(5, det Sær-
syn, at vi med en os egen, ualmindelig rig

20 dramatisk Literatur . . intet os eiendomme-
ligt Repertoire besidde, I?r3.Z/7/.i93. *Sorte
Svane,

|
Et Særsyn er d\i.Aarestr.SS.ni.l42.

Hvad der fængsler ham i Naturen, det er de
Særsyn, han paa Rejser træffer, de særegne
og forunderlige Naturdannelser. Brandes.I.

354.
II

(sj.) sær, aparte person; mærkelig
fremtoning. Særsynene, dem, der les af, dem,
der rystes paa Hovedet af, det er dem, der

kan blive til Stormdsnd. Samfundet.^''/il900.

30 2.sp.4. 3) sjældent syn; hvad der sjældent ses;

i videre anv. (jf. bet. 2): hvad der sjældent

forekommer; sjældent fænomen; sjældenhed;

især i forb. være et særsyn. Aladdin er et

Særsyn i vore Dage, der neppe kommer
tit igien.Grundtv.Udv.III.622. Han vaager
ofte hele Nætter, og det er næsten et Særsyn,
at han . . forfrisker sig nogle Dage paa
iSigten. Ing. VS.

I

II.109. Det er et Særsyn at

se Gorki i Moskva, iBra«des,Z.608. jeg op-

40 levede det Særsyn, at Fader og Moder pas-

siarede ved Bordet, og at han kyssede hende,

naar han gik nd.AndNx.DB.38. (han var)

et Særsyn af personlig Redelighed og \]\ie-

^i\kke\.\g\ied.ArthChrist.P.82. 4) (hos sprog-

rensere, nu sj.) fænomen (I.l); foreteelse, en
opmerksom Philosophs Øjne (kan) fra De-
lenes Bygmaades Kundskab , . udlede Tin-

gene og forklare Særsynene, som man mer-
ker i det menneskelige Legeme. vAph.BO.5.

50 At have seet en Mængde af Naturens Sær-
syn er endnu ikke at have Indsigt deri.

Ørst.V.120. (Baggesen) saa' i sin Ungdom
alle aandelige Særsyn gennem Kant'ske

BriMer. Brandes. 1.271. -synt, adj. {dannet

til -syn, maaske delvis omdannelse af sæl-

synt ; 1. br.) som er et særsyn (2-3) ; især: som
sjælden ses, forekommer. Hjærtelighed , , er

særsynt i denne Litteratur (o: i det engelske

drama omkring 1700).NMøU.(Verdenskult.

60 VI.97). (to arter af slægten Mesoplodon) er

ogsaa meget særsynte. NaturensV1914.13.
Han har i særsynt Grad Intuitionens Naade-
g&Ye.FortNut.VII.lOO. (sejladsen var) En
særsynt Færd for de ny&nte. Gravl.Bod.(1930).
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214. -sætning, en. (gram.) selvstændig

sætning, hvortil der ikke er knyttet nogen bisæt-

ning. EJessen.Sprogl.l5. MinBek.Nr.l79**U
1895. -søn, en. (ænyd. d. s.; jf. -datter; jur.,

nu sj.) søn, der er særkuldharn. Moth.SlOlG.
VSO. O -tegn, et. (jf. I. -mærke^ særligt

kendetegn; hvad der kendetegner, karakteriserer

noget; tidligere om aftegn hos husdyr. Collegial-

Tidende.1800.713. Porthammeren har været
et Mærke og Særtegn for adelige Gaarde.
Allen.IV,1.115. NMøll.VLitt.II.561. De fire

Personer (i folkevisen) er Typer, uden indi-

viduelle SssTtegn. BilleskovJ.P.38. CP -teg-
ne, V. [-(tai'na] vbs. -ing (AOlr.DH.II.
309). (jf. -tegn, II. -mærkej I) betegne ved
et særligt tegn ell. symbol; beskrive ved an-
givelse af særlige kendetegn, betegnende træk;

karakterisere. Han særtegnede Enevold som
den nordiske Manddomskraft. fi'oimfi'ansen.

EnfriMand.I.(1877).231. Voltaire . . sær-
tegner (Brandes.E.^(1877).320: charakteri-

serer^ han koldt, men uden Had eller Vrede.
Brandes.lY182. den i Runeskriften særteg-
nede (r-)Lyd (o: R). Brøndum-Nielsen.GG.I.
71. Der kunde være Grund til at ofre et lille

Afsnit paa de danske Købstæder og sær-

tegne nogle af åi?.SQ.HVClaus.DL.152. 2)
være et kendetegn paa ell. betegnende, karak-

teristisk for; kendetegne; karakterisere; give et

sarpræg. Ethvert af hans Udtryk og alle

hans Bevægelser særtegne en Mand, der er

vant til at afgjøre forekommende Forret-

ninger TSisk. FStiftstid.*/»1875.1.sp.4. Midda-
gen . . prægedes . . af den Formløshed, der i

det hele særtegnede Livet paa Kærsholm.
Pont.LP.Vn.l54. (fotografiet) havde den
falmet brunlige Bleghed, der særtegner Op-
tagelser fra de første Fotograftider i Halv-
fjerserne. ORung.Den langeNat. (1913). 25.

||

ref,. ell. i pass.: faa et særpræg. Som sædvan-
lig særtegnedes den forløbne Uges Sund-
hedstilstand af Forkølelsessygdomme. Z)agr

Nyh.*U1911.2.sp.4. DanmRigHist.1.720.
\\

part. særtegnende brugt som adj.: karak-

teristisk, særtegnende Egenskaber ved . .

Jysken. FDyrlund.Uds. 10. To Hovedegenska-
ber, der fandtes hos Liebenberg, allerede da
han var Barn, er endnu særtegnende for ham.
Brandes.II.216. -tilfælde, et. tilfælde,

hvor særlige forhold gør sig gældende; specielt

ell. unormalt tilfælde. ADJørg.II.172. MKrist.
GN. 60. t -ting, en. i fit.: mærkværdigheder;
vidundere. * Der er skeet Særting nok

|
i

vor thebanske Oldtid. FGuldb.Overs.afPlau-
tus.III.(1813).95. smst.112. -titel, en.

(bogtr.) særlig titel for (skrift, bind, der er)

del af et større værk med (anden) fælles titel.

D&H. VilhAnd.Litt.IV734. -tog, et. (især

jærnb.) jærnbanetog (jærnb. ogs.: lokomotiv),

der ikke kører efter den offentliggjorte, forud
fastlagte køreplan, men udsendes efter behov
(mods. Plantog^; ekstratog; ogs. om tilsva-

rende sporvognstog. en Rejse med Særtog fra

Hamborg til Vr&g. Brandes.UdenlandskeEgne.

(1893).199. Sporvejene maatte sætte 40
Særtog i Gang. BerlTid.^*/d934.Aft.5.sp.4. Et
i Anledning af Juletrafikken som Særtog fra

Thisted til Oddesund løbende tomt Loko-
motiv.JernbaneT.^/iil938.9.sp.3. jf. Rigsdagst.

F.1899ll900.sp.394. \\ hertil: Særtogs-an-
meldelse (o: meddelelse til stationer og per-

sonale om indsættelse af særtog. DSB.Togregl.

12), -køreplan (DSB.Tjen.1.79-80), -kør-

10 sel, -skab (o: skab paa jærnbanestation med
meddelelser om særtog. DSB.Togregl.l4).

-troende, part. adj. (hos sprogrensere)

substantivisk: sekterer; separatist. Hejmdal.
^^'31869. l.sp.l. de religiøse Særtroende
(Brandes. UdenlandskeEgne.(1893).297 : Sek-
terere^ Skoptserne i Rusland. firandes.F/J.

211. -tryk, et. (;/. sv. sårtryck; t'/. HjælpeO.
dannet af Fr.Barfod; jf. besynderligt aftryk

u. besynderlig l.i sarrit Separat(af)tryk ; især

20 bogtr., bogh.) aftryk i bogform af afhandling,

artikel olgn. fra tidsskrift, samlingsværk, ell.

aftryk af et til et værk hørende billede, der

sælges særskilt; ogs.: tryk, eksemplar paa
særligt papir af et værk, fremstillet samtidig
med udgaven paa alm. papir; endvidere om
enkelttryk, -udgave af et digt ell. andet litte-

rært arbejde, der hører hjemme i, er del af en
samling. Særtryk af denne Psalme har Ud-
giveren ikke kunnet opspørge. Arlaud.(Brors.

30 366). Særtryk af Tidsskrifter. firandes.Z/.

230. (portrættet er) Titelkobber til „Samtlige
Skrifter" I. 1780. Solgtes ogsaa i Særtryk
å 2 Mik.GNygaard.EwaldPortrætter.(1919).
23. Bogvennen.1929.45. -trykke, v. (1. br.)

fremstille som særtryk, det, som Lindberg
skriftligt ankede over (i et tidsskrift) og . .

lod sasTtrykke.HSchvMnenfl.M.11. 45. P. A.
Bundesen: „Mindeskrift .

." (Tidsskrift for

Søvæsen 1901 s. 176-263, også særtrykt).

40 FBajer.Det skand.NevtraUtetssystem.(1901).60.

-træk, et. særligt, ualmindeligt, individuelt,

specielt ell. (især) karakteristisk træk. Indi-

vider, hos hvilke denne intellektuelt-emotio-

nelle Bevidsthedsforandring findes, frem-
byde allerede i deres Adfærd udadtil visse

Særtræk. ^VTim. EvolutivParanoia. (1902). 54.

ved Siden af den herskende Ensartethed . .

er der dog ogsaa visse Sæitræk. EllenJørg.H

.

67. Et Særtræk ved Ægteparret Ancher er

50 deres Yennesælhed.LTuxen.EnMalersArbej-
de.(1928).200. Særtræk i de forskellige Per-

soners ékrift. Bogvennen.1928.107. -ndgn-
ve, en. (jf. -tryk; især bogtr., bogh.) udgave

af bog, tidsskrift osv. i en særlig anledning,

bestemt for et særligt publikum ell. i særlig

udstyrelse; udgave af en enkelt del af et større

værk, en samlet udgave; separatudgave. Tra-
gedier (o: af Oehl.) i Udvalg . . Særudga-
ver af enkelte SkTiit(iT.DagbU''/i2l886.3.sp.4.

60 „Flensborg Avis" . . har nu (Særudgaven
„Det lille Blad" indbefattet) et Oplag paa
c. 7000 Ekspl Sønderjylland.189911900.21.
sp.l. VilhAnd.Litt.il. 37. -udvikle, v. (jf.

-udvikling; 1. br.). Evolution bestaar . . i en

10*
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„Differentiering" — Særudvikling — og en
„Integrering": en Sammenslutning af disse

særudviklede Enkeltheder. Sal. VI.209. -ud-
viklings, en. (jf. -udvikle^ særlig (speciel)

udvikling. Sal.Y1.209 (se u. -udvikle). Brøn-
dum-Nielsen.GG.1.84. Den nyere Tids Forsk-
ning . . opfatter den norsk-islandske Litte-

ratur som en Særudvikling af den nordisk-

germanske. OFriis.LiU.122. -anderviis-
nings, en. (skol.). Særundervisning for de lo

Elever, der har vanskeligt ved at holde

Trit med K3immemteme.NatTid."/d907.
Till.l.sp.l.

II
spec. (jf. -skole; mods. Fælles-

undervisningj om undervisning af drenge og

piger hver for sig. Pol.''U1944.5.sp.6. -vilje,
en. (1. hr.) (den enkeltes) vilje som udtryk for

en særlig, selvstændig personlighed; egenvilje;

selvvilje. HDahl.SM.81. Demokrati betyder
undertiden i Evropa en saa fuldstændig Ud-
slukning som muligt af den Enkeltes Sær- 20

vilje . . overfor Partiet som Kott^s. Brandes.

XY476. D&H. -væisen, et. (sj.) I) enkelt

væsen; individ, (et) menneskeligt Særvæsen,
Rothe.Jorden.(1795).3. Molh.NTidsskr.IV458.

2) væremaade, væsen, der er karakteristisk for

en person. En egen Sarthed og moden Ro . .

var blevet hendes Særvæsen gennem Aarene.
HansPovls.LB.103.
ISæson, en. [sæison,] (tidligere olm. skre-

vet Saisonj. lest. f. -en [sæis(i)n,'(9)n] flt. -er 30

[sæ'scoix'ar] (fra fr. saison, egl.: saatid, af
lat. satio, saaning, til serere (se lY saaj)

I) (nu 1. hr.) i al olm.: aarstid. Kornets Vext
retter sig udaf den Jordens Natur saavel

efter Sa.isonen. LTid.1725.507. Stormfuld Ssd-

son. Scheller.MarO.355. 2) den tid paa
aaret, da noget naar sin højeste ud-
vikling, florerer, især: da selskabs-, for-

lystelses-, turist-, sportsliv ell. forhandlingen

af en hestemt vare, udførelsen af et bestemt 40

arbejde, virksomheden i et bestemt erhverv

florerer; ogs.: det tidsrum (de maaneder), i

hvilke(t) et forlystelses-, turist-, sportsetablisse-

ment osv. holder aabent hvert aar. *Saisonen

var begyndt, og rundt paa Landet
|

Sig

adelige Sammenkomster danned. Pa?if./¥
386. Et Sommerhotel . . har kun Sæson 3
Maaneder af A&ret. Pol.''/i2l906.3. Tisvilde

Badehotel aabner Sæsonen Torsdag før Pinse.

BerlTid."/él929.Aft.l3.sp.2. Julen (er) Tig- 50

gerens bedste Sæson. LindskovHans.NH.82.
giftefærdige Døtre, over hvis Hoveder golde

Sæsoner ved Hofferne og i Byerne var skyllet

heii.IsakDin.FF.178. man var ivrigt beskæf-
tiget med at rigge til, male og gøre søklar

til Sæsonen (0: fiskeriet paa bankerne). Knud
And.HH.13. \\ spec. om den tid, da teatrene

spiller; teatersæson; ogs. om det enkelte teaters

spilletid (bl. a. m. henblik paa dets forløb).

„Skilles og mødes" er nu færdig, før Sais- eo

sonens Begyndelse kan den blive indleveret.

HGAnd.BC.1.224. Tragedien . . gik fem
Gange i Saisonen. Pi?ans.fl^.4. dette her (0:

et stykke) var en lille Flothed, vi kunde til-

lade os, fordi Sæson'en er halet saa pænt i

Ldinå. SvLa.SD.74. jf.: Hør Rosa (0: en
markedsgøglerske) — gamle Siv — tror Du,
Du ka' holde en Sæsong endnu. StormP.T.
34. der er sæson paa (en vare), (den) er

i handelen en bestemt tid af aaret. BerlTid.

^^/iil935.Aft.4.sp.l. opbevaret (i fryserum)
kan Fjerkræet holde sig i lang Tid, saa-

ledes at der faktisk ikke længer er Sæson
paa Fjerkræ. Det kan faas hele Aaret.

PoU^U1942.13.sp.5. Midsommer er den døde
Saison (for jægeren). Bogan.II.91. Ludv. høj
sæson, se IL høj 7.2. ^æson-, i ssgr. især

(navnlig fagl.) af Sæson 2, fx. (foruden de ndf.

medtagne) Sæson-artikel, -bestemt (pris),

-gæst, -nyhed, -plan, -udsalg, -vare, -virksom-

hed, -vis. -arbejde, et. arbejde, der kun (kan)

foretages paa besternte tider af aaret. FagO
Snedk. -arbejder, en. person, der udfører

sæsonarbejde. Sdjyll.316. det store Arbejde,

som Roedyrkningen kræver til Tynding og
fortsat Lugning Sommeren igennem, blev

udført af udenlandske Sæsonarbejdere, mest
polske Piger. HowardGrøn.(DanmHVG.308)

.

-kort, et. adgangskort til forlystelses-,

sportsetablissement olgn., gældende for en

sæson. Ludv. 1 Sæsonkort til Travselskabet.

Pol.*/iol943.14.sp.6. -pladi§, en. (arkæol.)

boplads, der kun har været benyttet en del af

aaret. JohsBrøndst.VK.120. -svingning:,
en. [1-2] svingning i prisniveau for visse varer,

i antallet af sygdomstilfælde olgn., der følger

aarstiderne. VoreSygd.II.12. HistTidsskr.lOR.

VI.456. -sygdom, en. [1] (med.) sygdom,

der (særlig) optræder paa en bestemt aarstid.

VoreSygd.II.153.382.

I. Sæt, et ell. (dial.) en (jf. Feilb. samt

u. I. Aasæt, Paasæt, I. Solsæt. i bet. I.2:

LTid.1725.655). [sæd] Høysg.AG.36. flt. d. s.

ell. (uden for dial. kun (foræld.) i bet. l.s)

-ter (Cit.l710.(KbhDipl.VIII.136). Adr.''/,

1762.sp.l0. Ew.(1914).IV.306. VSO.) ell. (nu
næppe br.) -te (Holb.Berg.87. ACHviid.Dag-
hog.I.(1787).437). (ænyd. sæt (et og en),

glda. sæth (en), ordning, vedtægt olgn. (Rimkr.

M.9. PLaale.nr.520), maade, vis (Rimkr.M.
40), SV. sått, fsv. såt(t), ordning, indretning,

sæd, vis, no. sett, jf. eng. set samt ty. gesetz;

vbs. til II. sætte; jf. oldn. setr (se u. 1. Sol-

sæt^; sml. Sats, I. Sætte)

I) til II. sætte A, egl.: det at sætte ell.

blive sat (Moth.S150) ell. (især) hvad der

sættes; navnlig i flg. anv.: I.l) (jf. Tøjresæt

samt I. Sætte 1; dial.) egl. til II. sætte 5.2,

om flytning af kreatur; især: saa meget plads,

som der gives et tøjret kreatur at græsse paa;
tøjreslag. Kværnd. UfF. 1.2) (foræld.) til

II. sætte 6.9: hvad der sættes paa bordet,

serveres sammen ell. samtidig; afdeling af

et større maaltid; den enkelte anretning
ell. ret med tilbehør. Moth.S150. saa snart

hver har indtaget sit sæde, opbæres den
første set af Maden, som bestaar i adskillig

kolt Kiøkken. LTtd.1725.655. Maaltid af tre
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Sæt eller af tre knietmngei. vAph.(1764).

TroelsL.Y155.XI.86. 1.3) (jf. I. Sætte 2;

dial.) egl., i forh. som et sæt mælk (Moth.

S151. MDL.), til II. sætte 7.3, om den mælk,

som sættes op paa een gang; derefter: mælke-
fad. Feilb.BL.76. ogs. om forsk, andre kar

og beholdere, fx. om en lav jydepotte til steg-

ning (Thorsen.181), om et drikkekar ^Et

drikke kar ligt en hkd.Moth.S150). 1.4) (jf.

I. Sætte 3^ til II. sætte 10.3, om (opstilling

ell. anvendelse af) fangstredskaber
\\ f om

jægergarn olgn. „duge, som settes om
jagten"'. Moth.S150. ||

(fisk.) om udsætning

af garn og andre fiskeredskaber samt om fangst-

maaden herved; i videre anv., dels om sted,

hvor garn (mad) udsættes, dels om dræt, fangst-

udbytte med et garn. Feilb. Uhrskov.TG.115.

Baaden med det store Sæt Sild er an-

kommet til FiskeTlejet. AarbFrborg.1939.L50.

BornhOS. 1.5) (foræld.) til II. sætte 10.6,

om kunstfærdig opsætning af kvinders frisure

(jf. Leth.(1800) samt Haarsætj ell. navnlig

af kvindelig hovedbeklædning; især: hoved-
pynt bestaaende af kniplingsbesætning, sløjfer

m. m.; fontange. *Hver Fruer-Pige sig saa

fast
I

Med Sæt og Top bemøyer,
|
Som

Skipperen med Seil og Mast,
|
Naar Boret

sig ey føyei. Reenb.LllS. Omsider nød hun
dog en Kones Rang og Ret,

|
Alene for hun

gik med Axel-Skerv og Set. Stub.104. Bøyler

til Sætter, Underhuer til åito. Adr.^^/tl762.

sp.lO. Var der Kniplinger paa Sættet? £w;.

(1914).IY13. Blich.(1920).IV35. et under-

ligt, højt Hovedtøj, et fremad krum-
met, hjelmformet Ssit.Schand.TF.L123. SaV
V11I.401. jf. Rask.FynskeBS.61. UfF. 1.6)

til II. sætte 11, om noget, der sættes, stables

oven paa noget andet; dels (forst., foræld.):

stabel, bunke af kvas. Hér er en Bunke
(kvas) ; der er to saadanne Bunker i et Sæt,

og Sættet er ikke sat til mere end otte Kr.

!

Fleuron.S.27. || dels (jf. I. Aasæt, Vognsæt;
dial.) bundfjæle ell. fading, kasse paa
vogn. en Arbejdsvogn uden Sæt.WL[Vau-
pellJ.Soldaterliv.(1851).103. Feilb. Kværnd.

1.7) (jf. bet. 6 slutn.) f til II. sætte 12.3:

indsats i spil. Moth.S150. JBaden.DaL.
Leth.(1800).

2) (vist især til bet. 1.2, om alle de ting,

der stilles frem paa et bord, bruges ved ser-

vering) samling af (ensartede) genstande, der

(sædvanlig hører sammen og) udgør et hele.

2.1) komplet samling af brugsgenstande,
navnlig af redskabsdele, værktøj olgn.; ogs.

(især tidligere) om stel (I.3.i) til servering.

Et set keiler.Moth.SlSO. To fine Dreiels

Duge paa 8 Alen og halvanden Dosin Ser-

vietter a Sættet — 31 Rdl — 3 B.Uuusholdn.

(1799).IIL81. Amtmand P. har selv Nøgler.

Jeg vil nok beholde dette Sæt.NPWiwel.
NS.129. Et Sæt . . G&rdineT.ErlKrist.DH.
154. et komplet Sæt Tyyeværktø]. Duelund.
N.119. de skal spille Kort; men de mangler
e t Ssit.PReumert.Masker ogMennesker.(1940)

.

12. jf.: Et Jord bær s æt. Kande med til-

hørende Fad. VidSelskOversigt. 1940/41. 184.

et sæt dørgreb, møbler, plovjærn, se

Dørgreb 2 osv.
|| (jf. I. Stel 8.2) 4>. om

samling af forsk., til et fartøj hørende red-

skaber, et Sæt Msistei. vAph.(1759). især i

forb. som et sæt aarer (TeknMarO.),
flag (Scheller.MarO.) ell. (navnlig) sejl
(vAph.(1759). Scheller.MarO.). \\ om senge-

10 tøj ell. (navnlig) beklædningsgenstande olgn.

Et Sæt Sengeklæder til en Seng. vAph.(1764).
*jeg bringer Dig Perler, det dyreste Sæt,

|

som nogen kan ønske sig. Drachm.GO.5. et

Sæt Lagner. ErlKrist.DH.95. Undertøj, 2
Sæt (Uldtrøje og Benklæder). PolitiE.Ko-
sterbl.*U1925.2.sp.l. især om mandsklæde-
dragt (jakke (vest) og benklæder); dels m.
nærmere bestemmelse, i forb. som et sæt
klæder ell. (navnlig) tøj: Ingen kunde

20 falde paa at . . eie to Sæt Klædningsstykker.
Ooldschm.NSM. 1.114. Jeg kan godt betale

et Sæt ordentlige Klæder til I)ig. Schand.
SF.257. Naar man vil tænke sig en Mand,
saa forestiller man sig et Sæt Tøj og et Par
Støvler. JVJens.EE.172. dels abs.: Dit blaa
Sæt fra i Foraaret maa kunne holde ud en
anselig Tid endnu, navnlig da Du har de
gamle graa Bukser at slide som Reserve.
Nans.FR.4. Tøjet (passede) fuldendt til

30 Tom, skønt det var et udtjent Sæt. AaDons.
MV.53.

II
om tandsæt, især: af forlorne

tænder. PalM.U.H.(1854).9. Panum.587.
\\

(jf. bet. 1.2; jarg., nu næppe br.) om en lille

brændevinsflaske (lærke) og en hvidtølsflaske,

som arbejdere sædvanlig medførte; ogs. om en

pægl brændevin og en halv skibsøl serveret paa
een gang. PoUU1930.8.sp.6. smst.^^/»1933.7.

sp.4(se u. Skipper b). 2.2) om samling af
andre ting ell. forhold; ofte i udtr., der angiver,

40 at noget har en vis udstrækning ell. (jf. bet. Q)
varighed: hold. det første Sæt Toner af den
store Dødsklemten, Pon^.F./.iiO. Et enkelt

Sæt Fodspor (saas i sneen). CarloAnd.TA.
139. Nu er (tandbørsten skoldet) i to Sæt
kogende Yand. Korch.Oodtfolk.(1920).40. ||

(sj.) om trappeløb. Niels gik op ad de tre

Sæt hule, knirkende TrapTper.Jørg.YD.77.
VLorenz.DH.L85. \\ om samling af planter,

plantedele, et Sæt (nu: en buket^ Blomster.

50 vAph.(1759). Roserne . . staar med . . kraf-

tige Sæt af nye Knopper. HeeAnd.AH.123.

ijf. no. dial. setta, 8 ell. 12 neg; maaske af
anden oprindelse, til seks, sjette; dial.) spec:
hob af 6 neg. MDL. Feilb. jf.: mange Kom-
sæt staar i blankt Yand. Pol.^/»1942.4.sp.l.

II
(efter eng. set; sport.) i tennis: 6 vundne

partier (3) som del af en match. IdrætsB.I.619.

ldrætsbladet.*''U1934.16.sp.2. \\ i uegl. anv.,

især om tanker, forestillinger, et lille Sæt
60 Yndlingstanker, de har forfægtet. Brandes.

111.704. (Cæsar) gør sig til General, 44 Aar
gammel . . udfolder i denne allerede from-
rykkede Alder et helt Sæt af uanede Egen-
skaber. s7ns<.F///.364. En nasjons sprog er
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det sæt av skikke, hvorved dens medlem-
mer har den vane at meddele sig til hin-

anden. Jesp.M.23. jf. bet. 6: Begivenhederne
(i den yngre stenalder) kan samles i to store

Sæt, der ikke er samtidige. Først Landets
Indtagelse for Agerbruget . . derefter, i

Periodens sidste Del, de afgørende Ind-

vandringer..7o^sl?rønds^Z)0./.227. 2.3) om
samling af levende væsener; dels (1. ir.) om
personer, der paa en ell. anden maade hører lo

sammen, udgør et hold: der var fem set til

alters. Moii'i.*S'i5i. I disse Dage rejste der

nok et Sæt til Soldatertjenesten, det om
Efteraaret udskrevne unge Mandskab.i^asm
Hans.M.39. (maskinen) betjenes . . paa
Hjemturen af 3 forskellige Sæt Personale.

LokomotivT.1938.72.sp.l. ff. bet. 1.2 : Der vare

ikke mindre end fire forskiellige Sæt her til

Middag (o: der blev rettet 4 gange an). VSO.
{efter eng. (the smart) set; sj.) om social grup- 20

pe, samfundslag: Folk, der ikke i strengere

Forstand hørte til det smarte Sæt.JacFalu-
dan.TJR.163. \\ dels (dial.) omkuld af børn ell.

unger. Et Sæt Kyllinger, ikfDL. Feilb. UfF.

jf. bet. 6: De Hareunger ere af eet Sæt.VSO.
3) (jf. II. sætte 14-16^ om den maade,

hvorpaa man forholder sig, virker ell. udfører

noget, ell. om den maade, hvorpaa noget er

indrettet. 3.1) {uden for dial. især hos sprog-

rensere, navnlig efter sv. sått) om handle- 30

ell. udtryksmaade (jf. Leve-, Ord-, Tale-

sæt samt Tanke-, Tænkesæt^; ogs. om til-

vant sæd og skik; vis. Moth.SlSO. den af

Hr. Hof Raadet paa saa mange Sæt imod
mig ytrede B.ø&igh.Gd.Langebek.(Annal.l856.

366). „Hver flyver paa sit Sæt!" sagde
Storkeiadei.HCAnd.(1919).III.316. I havde
forlystet Jer paa bedste Sæt, og Rusen var
sovet \iå.Drachm.KW.42. mit noget selv-

glade, spøgefulde Sæt fandt desværre ikke 40

rigtig Paaskønnelse hos heim.GadsMag.1932.
399. Esp.347. Feilb. OrdbS.(sjæll.).

||
paa sæt

og vis olgn., paa en ell. anden maade; paa
en vis maade; i en vis henseende. S&B.(an-
givet som no.). PoU^iil920.7.sp.3. Paa Sæt
og Vis lignede disse Sjælehuse Nutidens
Vandrehjem. Jørgf.jff5./. 79. (sj.) m. nærmere
bestemmelse: det vil sige, at (mennesket) luk-

ker sig for Gud og hans Kærlighed . . ikke

paa noget Sæt eller Vis vil lade sig tage deraf. 50

MortenLarsen.Livstanker.il.(1919).100. feste

videre paa ordentlig Sæt og Yis. Duelund.N.
26. 3.2) (nu næppe br.) om hvad der er ved-

taget, hviler paa fælles overenskomst; bestem-
melse; ordning; vedtægt. Sort.Poet.35. In-

gen fordrister sig at slaae (0: hø) over vor
Sæt og Yeåtssgt.Cit.l742.(Vider.Y191). i det

foræld, ordspr.: et er ret, et andet sæt,
gammel skik og vedtægt er ikke altid det rette.

Mau.7868. VSO.YR94. Et er Ret, et andet eo

Sæt, det er udlagt: Et er Folke-Ret, et Andet
Forordninger og Vedtægter. CMKragballe.

(bogiitel.1865).

4) {mulig til udtr. som sætte sig i knæ.

se II. sætte 19.1; jy.) knæfald (2) foran
alteret i en kirke. Cit.ca.l780.(FortNut.VL
272). Feilb.

5) til II. sætte C (jf. fx. Bund-, Dag-,
I. Solsæt^; navnlig til II, sætte 29, om
pludselig, vilkaarlig ell. ufrivillig bevæ-
gelse. 5.1) pludselig bevægelse; dels om be-

vægelse (hop, spring), hvormed man farer op
ell. flytter sig bort; dels (især i forb. det giver

et sæt i en, se ndf.) om ufrivillig bevægelse af
legemet, sammentrækning af, ryk i kroppen.

Sæt (0: spring) over en Gi&w. vAph.(1764).
*Et Sæt, og som et lydløst Lyn

|
en smæk-

fed Gaas han snapper sig.Rich.L50. Hun . ,

blev ved at græde gennem tunge, hulkende
Sæt. EErichs.TM.96. Gudrun gjorde sin

Haand fri og flyttede sig et Sæt tilhøjre.

Buchh.GS.85. || efter præp. i ell. med; ofte,

især i forb. i et sæt, m. overgang til bet. 6.

springe over en Grav i et Sæt.vAph.(1764).
Jeg skal i et Sæt være ude af Huset. Jeg
har jo blot nødig at springe ud af Vinduet
derhenne. jEfr2.Y5. *Fa'r (0: en and) vil i

Vandet ud paa Ho'det,
|
for med et Sæt

at kjøle Blodet. Rich.ILl. (spætten) har en
egen Maade at flyve paa, i lange Sæt, den
hopper i Luften. Bogan.IL83. Han vaagnede
med et Sæt. Det var højlys D&g. Bierfreund.

FN.121.
II

give ell. (nu sjældnere) gøre
(vAph.(1764). Winth.HF.13. Schand.SD.
XIV) et sæt; især i upers. udtr. som det
giver et sæt i (en). Svogeren gav et Sæt,
saa at hans velbesatte Tallerken sprang i

hans Skjød.Goldschm.Hjl.n.227 . Det gav et

Sæt i ham af Forskrækkelse. JPJoe./.257.

Lauesen.MF.57. 5.2) ryk, stød, tryk, hvor-

ved noget sættes i bevægelse ell. rystes, gøre et

set i ske-p^pen. Moth.S151. Torjolf gav ham
saadant Sæt for Bringen med sit Skjold,

at han ravede ved det. PMøll.(1855).II.49.
Et kraftigt Sæt med den ene Aare mod
Bunden! Baaden skurede sig ud. Schand.TF.
11.25. Brillerne blev atter sat paa Plads
med et bestemt Sæt. LeckFischer.M.17.

6) (til bet. l.a ell. 5, jf. ogs. bet. 2.2; nu
dial.) tidsrum, inden for hvilket en vis virk-

somhed uafbrudt fortsættes, ell. i hvilket en
vis tilstand bestaar; ogs. om tidspunkt for en

handling ell. om hvert enkelt tilfælde, hvor

noget indtræffer; gang. Moth.S150. Dengang
(da han blev fordrevet) havde Øn alt regieret

i tyve Aar, og Halvdan regierede i andre
tyve, men da han var lagt i Høien, kom Øn
tilbage . . men Riget beholdt han heller ikke

dette Sæt længer end tyve Aa,T.Grundtv.

Snorre.1.33. saa kom endda Svenn ikke læn-

ger, det Sæt, end til Yyen.sa.Saxo.il1.191.
Feilb. BornhOS. || ofte efter præp. i ell. paa I

(Moth.SUl. VSO.); spec. i forb. i eet |

sæt, paa een gang; ogs.: i eet væk. Harer
j

og kaniner faer mange unger på et set. }'

Moth.S151, Kornbirgen (0: bjærgning) skal
[

skee i Rugen i 3 Seet, nemlig V/2 Dag til [

hvert Seet.Cit.l753.(Vider.Y229). at sove
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en fjorten, sexten Timer i eet Sæt.Blich.

(1920).XXIX.83. Han snakker i et Sæt.

Wengel.Plader.(1858).51.
|] (jf. u. bet. 2.2)

om afdeling, omgang af et spil, en leg. Hvor
mange set skal vi lege endnu? Moth.SlSl.

jf. Krist.BRL.560 tf.

II. sæt, adj. [sæd] (vist dannet som
modstykke til mæt; ;'/. dog: set . . Er stil-

led. Moth.SlSO samt sjæll. jeg er sæt til

(o: mæt). UfF.; sml. II. sætte 4.4 og I. sat;

ordet valgt ved konkurrence i Hver 8. Dag. 1899/
1900.333

II
især hos sprogrensere, men sj.) som

har faaet tilstrækkeligt at drikke; som har
faaet sin tørst slukket; især i forb. mæt
og sæt, helt tilfredsstillet m. h. t. mad og

drikke. *Aldrig spiste han sig for mæt,
| ej

heller drak han sig altfor sæt, | saa han
var baade rask og sidrsit.AErslev.Lækker-

mundenesLand.(1902).6. Skjoldb.B.76. Sol-

sort og Drossel . . har drukket sig sætte

(ved vandstrippen). TidensKvinder.''U1934.32.

sp.l.

III. sæt, part. af II. sætte.

ISæt-, t ssgr. til I. Sæt (se Sæt-bold,

-vis, jf. Sætskaal^ ell. (især) II. sætte; om
veksel m. Sætte- s. d. -ambolt, en. (til

II. sætte 6.1^ lille ambolt, der sættes fast

i den egl. ambolt med en tap, og som benyttes

ved ansætning. OpfB.*III.116. -bold, en.

[1.2.2] (sport.) i tennis: sidste bold i et sæt.

PoV*U1938.8.sp.3. -bolt, en. (til II. sætte

6.1 ; i^, foræld.) drivbolt. VSO. -bord, et.

(nt. setbord, ty. setzbord, holl. zetbord; til

II. sætte 8.1) 4> skvætbord. Reiser.IV.539.

Scheller.MarO. -bræt, et. I) (til II. sætte

8.1 ;
;'/. -stok 1 ; tøm., foræld.) stødbræt, -trin

i trappe. ForklTømrere.78. CollO. 2) se

Sættebræt.
ISæter, en ell. (nu næppe br.) et (Moth.

8168. Grundtv.Snorre.il.292). ['sæ^dar] flt.

-e ell. (sjældnere) sætre (StSprO.Nr.70.27.

Nr.173.21. jf. VSO.). (fra no. seter (sæter),

oldn. sætr (setr); til II. sidde og egl.: sted,

hvor man kan sidde, opholde sig; mest om
forhold i Norge) græsgang i fjældene,
hvor husdyrene drives ud om Sommeren; ogs.

om den bebyggelse (huse, stalde), der findes

saadanne steder. Setter. Moth.S168. *en liden

0,
I
Hvor Ingen boer, hvor nogle Sætere

(Oehl.ND.279: Hyrdehytter;
|
Kun titte . .

frem bag Fieldene.Oehl.(1841).III.37. *He-
Bten vrinsker. Føllet springer,

|
Nu skal vi

paa Sætren hoe. Hauch.SD.1.286. Folk, der

drog til Sæters.AugFSchmidt.DanmarksKæm-
pe8ten.(1932-33). 101. \\ hertil bl. a. Sæter-
bolig, -brug (om (no.) form for landbrug.

MøllH.V.505), -drift (d. s.; smst. Steensberg.

DB.17), -færd (rejse til og brug af sæter.

Moth.S169. KKålund.Island.II.44), -gang
(græsning paa sæter. Forordn.^ /xol802. §2),
-gut, -hund, -hytte (Hauch.MfB.349.
Blaum.StS.206), -Jente (Cit.l862.(Personal-

hi8iT.1943.178). -gen te: TBruun.Skr.l2),
-kone, -mælk, -ost, -pige (Hauch.SD.I.

290. Gjel.W.24), -smør (TrondhSelskSkr.V

74), -iiå jMøllH.V510. Sæters-: VSO.).
Sæt-fjæl, en. se Sættefjæl. -g^ang,

en. (til II. sætte S.i^ 4> planke, range, der

sættes oven paa vaterbordet. Forordn.^'/il776.

Formular. Sal.X.656. -garn, et. se Sætte-
garn, -g^ips, en. (til II. sætte 8.i ; haandv.)
uoprørt gips, der i størknet tilstand bliver

meget haardt og derfor bruges til større gesim-

10 ser ell. loftsdekorationer. TeknLeks.1.525.

-hage, en. (jf. Sættehage; til II. sætte 9.3^

redskab, hvormed en savs tænder lægges

ud; læghage. 'Wilkens.MT.186. TeknMarO.
-hammer, en. (dial. Sætte-. UfF.). (ty.

setzhammer; til II. sætte 6.1 ) om forsk,

hammer- ell. mejsellignende redskaber, der

sættes med banen paa arbejdsstykket, hvor-

efter man slaar paa dem med en forhammer,
en tilslagshammer, en mukkert olgn.; dels (jf.

20 -stempel; smed.) om redskab (sænke) til

smedning af ansats og til glatning af flader;

ansatshammer. Amberg. Drachm.PV.22. Han-
nover. Tekn.147.

II
dels (skibsbygn., bødk.) om

redskab til inddrivning af en bolt ell. et sæt-

jærn (1) ved kalfatring. Amberg. Funch.MarO.
11.139.

II
dels (stenhugger-spr.) om redskab,

hvormed en stens kløvflader glattes. Suenson.
B.III.315. -hoved, et. {jf. ty. setzkopf;

til II. sætte 8.1) hoved, som en nitte-

30 bolt har før indsætningen (mods. Slutho-

ved^. Wagn.Tekn.273. Hannover.Tekn.307

.

-hærdning, en. (ogs. Sætte-. IngBygn.
1943.166.sp.2). (til IL sætte l.\) ind-

sætningshærdning (se u. indsætte 2.1^. Wagn.
Tekn.109. -jærn, et. (ogs. Sætte-. Esp.
347. UfF.). {ty. setzeisen; til II. sætte 6.i)

om forsk, redskaber, hvormed noget bearbejdes

ell. drives ind; spec: I) (skibsbygn.) redskab,

hvormed værk drives ind i naadderne ved kal-

40 fatring. Harboe.MarO. Scheller.MarO. 2)
(stenhugger-spr.) redskab med et ell. to skær,

der ved slag paa værktøjets hoved med en
hammer skærer ell. sprænger det overflødige

bort under afretning af en stenflade; spræng-
jærn. OrdbS. 3) (fagl., spec. stenhugger-spr.)

mindre jærnstang, hvormed noget (spec. en
sten) anbringes (bakses) paa plads; sætstang

(1). OrdbS. -krog, -krybbe, se Sætte-
krog, -krybbe, -kølle, en. (til II. sætte

50 6.1 ell. 8.1; 4>. foræld.) kølle, der bruges ved

trensning; trensekølle. Harboe.MarO. Funch.
MarO.I.153. \\ ogs. om kølle brugt til at slaa

paa et sætjærn (1) ved kalfatring. CollO.

t Sætling, en. flt. -e. {efter ty. setz-

ling; til II. sætte 10.5) stikling (II). Virgil.

OmLandbrug.(overs.1813).173.
Sæt-log, et. se Sætteløg. -maal, et.

(til II. sætte 26.3^ maal (taget paa slump)

af, hvor meget en blød masse (fx. fugtig

60 beton) synker sammen, sætter sig, naar den
omgivende beholder ell. kappe fjernes. Tekn
Leks.1.525. jf. Sætmaalsprøve. smst.

-mel, -mælk, se Sætte-mel, -mælk.
Sætning, en. [>sædneri] flt. -er. {ænyd.
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d. s. i let. 1.6 og 2.i, oldn. setning (setningr);

vhs. til IL sætte; til dels som gengivelse af ty.

satz, jf. Sats; sml. I. Sæt, Sættelse)

i) det at sætte, anbringe noget paa et sted;

anbringelse; placering. Moth.S152. især

i flg. anv.: I.l) (flyv.) til II. sætte 6.5: det at

gaa ned paa en vandoverflade med en flyve-

baad. SaUVIII.302. 1.2) (jf. Sats i; til II.

sætte 7.1, om\ indsætning; dels (farv.) om
indsætning af tøj i farvevædske: Manufad. lo

(1872).280. II
dels (0) om indsætning i

ovn; især konkr.: malmmasse, der fyldes paa
en højovn; beskikning. SaVXIII.34. 1.3)

4>. til II. sætte 10.2, om stramning af rigning,

takkelage. Bardenfl.Søm.1.86. Sætning . . af

Y&nt. Scheller.MarO. 1.4) (jf. Sats 2.3; bogtr.)

til II. sætte 10.4: sammenstilling af ty-

per til (tryk)sats; virksomhed som sætter.

LTid.1745.528. de utallige . . Benævnelser,

der hører til Sætning og Trykning. Brandes, 20

VIII.108. Bladet var gaaet til Sætning.

Cavling.RS.193. Selmar.*66. 1.5) (gart.) til

II. sætte 10.5, om (ud)plantning. Fleischer.

HB.92. Skalotteløg til Sætning. SorøAmtstid.

^y»1944.11.sp.l. 1.6) til II. sætte 11, om
stabling, rejsning; navnlig om bygning,

rejsning, opstilling af høje, hegn, brønde,

ovne olgn. naar (stakkene) kun sættes ordent-

lig og holdes i Sætningen stedse høyest

i Midten, saa kand de udholde endog sto- 30

re Skyll-Regne. BorreJi/.P^.42. Steenkisters

Sætning og Vedligeholdelse. (7i^.i79i.('J.ar6

Frborg.1938.94). Gravning, Sætning og fuld-

stændig Fuldførelse af en Brønd. Ugeskr.f

Retsv.l942.A.253.

2) til II. sætte 14-15, om (resultat af)

aandelig virksomhed, om hvad man udformer,

bestemmer, fastsætter. 2.1) som vbs.
|| (nu

næppe br.) til II. sætte 14.3-4, om ordføj-
ning (jf. Ordsætning^ ell. (jf. bet. 2,4J 40

musikalsk komposition (Bagges.DV.X.324.
MusikL.(1801).216). \\ til II. sætte 15: be-

stemmelse; fastsættelse, jf.: Seer til, at

ikke Nogen giør Eder til Rov ved verdslig

Viisdom og tomt Bedragerie, efter Men-
neskers Sætninger (Chr.VI: skik; 1907:

OverleveringJ.CoL2.8. især (foræld.): vur-

dering; taksation. Cit.1722.(Vider.II1.426).
Skifteforvalteren (bør) ved Skifterne . .

anslaae Gaarden . . til en viis og for Ar- 50

vingen taalelig Sum. Er nogen af Vedkom-
mende misfornøiet med Sætningen, da maa
han (klage). Forordn.^'/xol773.§9. Ved den
nye Sætning, eller Matrikul fra Aar 1793, er

Sognet bleven ansat til 1220 Td. 6V4 Skp.

honiteiet. Aagaard.TL.274. PLaurids.8.V49.

2.2) (gram.) ord ell. (oftest) sammenstil-
ling af ord, der udtrykker en tanke,
fremsat som en selvstændig (ell. uselv-

stændig, jf. I. Bisætning 2) sproglig en- bO

hed; ofte om den saakaldte „fuldstæn-

dige" (VilhThoms.Afh.III.460. APhS.XV.74.

jf. AaHans. Indl. tilnyda.grammatik. (1938).

43) ell. „grammatiske sætning" (jf. smst.

30), bestaaende af et subjekt og et verbum
samt event, andre led. (om forsk, defini-

tioner jf. Jesp.(SaVXXII.960f.). AaHans.
Sætningen.(1933).21 ff. sa.Indl.til nyda.gram-
matik.(1938).28ff. APhS.XVlff.). Gottsched.

Grundvold. I. (overs. 1742). 32. Verbet (staar)

foran Nominativet . . naar Sætningen be-

gynder med et Adyeihium. JBaden.Gram.
191. At Sproget begynder med Sætningen,
er aldeles sandt i den Betydning, at det er

den stillede Opgave, hvortil Alt sigter og
stiæheT.Madv.S.27. i Stenogrammet staar

det, han har sagt, i klart formede Sætninger.
HPHanss.T.246. betingende, forestil-
lende, fortællende, fremsættende, ind-
skudt, løs, nøgen, relativ, sammenlig-
nende, sammensat, selvstændig sæt-
ning ofl., se betinge 3.2 osv. sammenslyn-
gede sætninger, se sammenslynge, spal-
tet ell. (sjældnere) kløvet (jf. AaHans.
Sætningen.(1933).42), tveformet (Byskov.
Da. Sproglære. (1910). 122) sætning, ogs.

spaltede sætninger osv., (jf. Sætnings-
kløvning, -spaltning^ udvidelse af een sæt-

ning til to, hvorved et sætningsled fremhæves

(fx. fader har sagt det, til: det er fader,

der har sagt det^. Brøndum-Nielsen.(A
GrammaticalMiscellany offered toOttoJespersen.

(1930).375). ERehling.Detda.Sprog. (1932).
49. 2.3) (log.) udsagn, der fremsættes som en
paastand ell. (især) som et kort, koncist, fyn-
digt udtryk for erfaring, livsvisdom, en almen-
gyldig lære olgn.; mening; sentens; nu
ofte (spec. mat.): læresætning ell. grund-
sætning (1), maksime; tidligere ogs. om
regel, princip, grundsætning (2). Lund-
hoff.ForstandensBrug.[1742?].48. tvl. Eilsch.

Term.36.38. Bevise en Sætning. vAph.(1764).
Der skulde holdes en Disputatz for Doctor-
graden paa Akademiet . . ved saadanne Lei-

ligheder skulde en af Skoledisciplerne . .

træde frem, og opsige de Sætninger, der
taledes oyeT.Mall.SgH.591. (de) ere alt for

fornuftige til at antage Almuens Sætninger. M
Tode.ST.II.42. Theatret, dette Beviis paa 1
et Folk af Smag, Sætninger og Levemaade.
Nyerup.Levnet.lOO. den pythagoræiske Sæt-
ning. i?asifc.Br./.2. Er . . min første Sætning
urigtig, saa bliver der ingen Conclusion af.

Kierk.V1.219. Sætningen fra hendes Reli-

gionsundervisning i Barndommen om, at

Fædrenes Synder skulde straffes paa 'Qør-

nene.Schand.BS.386. almindelig sætning
(jf. Almensætning^; JSneed.III.56. Hans
Bemærkninger vare . . almindelige Sætninger
grundede paa Erianng.Goldschm.Hjl.I.102.

2.4) J^ afdeling af en musikalsk komposition;

nu om de to dele, hver paa 4 takter, hvoraf en

periode bestaar; tidligere ogs. om sats ^3.2

slutn.) (Meyer.^535). MusikL.(1801).217.
(dur-treklangen) brød . . pludselig af i en
mørk, voldsomt afreven Moll-Accord. Der
fulgte en kort, heftig Sætning af resolute

ToneT.Gjel.GD.174. EAbrah.T.64.
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3) til II. sætte 16, om frembringelse,
dannelse af noget nyt. 3.1) f '*^ U- sætte

16.1, om udgydt masse af fiskeæg; leg (1.3);

rogn; ogs. om spæd fiskeyngel, er der

ingen Rør eller Siv eller . . Bunter Riis,

stryger (legekarpen) sig paa Vand-Bredden
eller Grunden, hvorved . . det meeste af Sæt-
ningen ofte derover vorder ta.ht.OecMag.1.

170. JLyhecker.FiskeneogFiskerierne.(1792).

26.29. 3.2) til II. sætte 16.2, om dannelse af lo

plantedele; i ssgr. som Blomster-, Frugt-,

Kerne-, Knopsætning, jf. ogs.: De gamle
Træer dér har ikke Nutidens regelmæssige
Stammesætning.i^?euron.5'Z.i7<3. 3.3) til

II. sætte 16.3, om afsondringer, dannelser,

udviklinger i legemet; i ssgr. som Edder-,
Kød-, Raadsætning.

4) til II. sætte 26, om synken, for-
mindskelse, aftagen. 4.1) til II. sætte

26.2, om sammensynkning af løse jord- 20

masser, fyld olgn.; ogs. om det forhold, at

en (ny)bygnings fundament, murværk ell.

træværk trykkes sammen, bøjer sig ell. syn-

ker. Klittens Sætning (Sammensynkning) er

ubetydelig . . man kan antage ^/24 af Høiden.
Andres. Klitf.306. (trappetrin) bør ikke ind-

mures, før Murene har sat sig, da Sætnin-
gerne kan knække dem. Suenson.B.111.319.
for saa vidt muligt at undgaa senere Sæt-
ninger (bør der) kun anvendes god, grus- 30

agtig ¥ylå.DSB.Banebygn.(1937).127. 4.2)

t til II. sætte 26.3: bundfald i vædske.
Moth.S152. 4.3) til II. sætte 26.4-5, om af-
tagen, standsning; i ssgr. som Kron-
sætning.

5) som udtr. for bevægelse. 5.1) 4>- t^^ H-
sætte 29.1, om en saadan duvning af et

skib, at forenden sænkes. OpfB.^II.512. Skibs-

bygnK.13. 5.2) ^ til II. sætte 30.4: den ret-

ning, hvori strøm i havet bevæger sig (og 40

fører, forsætter et skib); strømsætning. Sø
Lex.(1808).123. (man) kan da styre op mod
den engelske Kyst; men derfor maa man dog
noie paapasse Strømmens Sætning. J.rc/»w

Søvæsen.1.217 . Scheller.MarO.
Nætiiing8-, i ssgr. især (gram.) til

Sætning 2.2; fx. (foruden de ndf. anførte):

Sætnings-accent, -adskillelse, -adskillende

(tegn), -analyse, -art, -dannelse, -del, -fone-

tik, -forbindelse, -form, -formet, -melodi, 50

-rytme, -struktur, -type, -udsagnsord, -ver-

bum, -hygningf en. (jf. -konstruktion^
den maade, hvorpaa sætninger og sætningsled

er opbygget; ordenes sammenføjning i sæt-

ninger; konstruktion; ordføjning; syntaks.

Brandt.CP.147. man (skrev) for at glimre
med sin smukke Sætningsbygning (Brandes.
E.211: Veiiodei). Brandes.IV147. Sætnings-
bygninger, der slet ikke kunde bruges i vor
Tiå.Dahlerup.SprIl.135. -emne^ et. ord- e'o

forbindelse, der uden at have en fuldstændig
sætnings form fungerer som en saadan;
ufuldstændig sætning. Mikkels.Sprogl.298. sa.

Ordf.4.154. -følge, en. orden (rækkefølge).

hvori sætninger følger efter hinanden. Hjort.

KritLit.III.214. Rubow.SP.51. -kløTning,
en. det forhold, at en sætning er spaltet (se

ovf. sp. 160^*); sætningsspalining. Wiwel.343.
-knndej en. sammenslyngning af sætnin-
ger. Wiwel.333. ERehling.Detda.Sprog.(1932).
48. -komstrnktion, en. (jf. -bygning),
talrige uheldige tyske Laaneord og Sætnings-
konstruktioner. Bobé. (Ew. Levnet ogMeninger.
(udg.l911).296). OFriis.Litt.433. -kæde, en.

ifra no. (KKnudsen.Da.-no.Sproglære.(1856).

78); jf. -række) forbindelse af over- og under-
ordnede sætninger (i alm. en hoved- og en
ell. flere bisætninger) ; periode (3.i). EJessen.
Sprogl.15. Mikkels.Ordf. 3. -led, et. hvert

af de enkelte led, hvoraf en sætning er op-

bygget. EJessen.Sprogl.2. AaHans.Sætningen.
(1933).15.89. -lære, en. ordføjningslære;

syntaks (2). Levin.Or.1.2. APhS.XV.44. -ord,
et. (nu næppe br.) enkelt ord (navnlig: inter-

jektion), der har værdi som en sætning. Dichm.
Sprogl.l28ff. MO. -række, en. f';/. -kæde;
1. br.) forbindelse af to ell. flere sideordnede

sætninger. Mikkels.Sprogl. 386. Bek.Nr.l79
^*U1895. -spaltning, en. d. s. s. -kløvning.

ERehling.Det da.Sprog.(1932) .49 . -tegn, et.

(1. br.) skilletegn, der anvendes til at adskille

sætninger; navnlig: komma. Lefolii.SG.3.

FagOSnedk. -tone, en. tone(fald) ell. ac-

cent (tryk), hvormed en sætning ell. ytring

udtales. D&H. AaHans.Sætningen. (1933).
170. jf. Jesp.Fon.602.

S!$æt-pal, en. (til II. sætte 8.1; 4^.
foræld.) pal (I.l.i), hvormed et spil sættes

fast. Benævnelsepaaforsk.DeleafSkib.(1848).
8. Tuxen.Søfart.469. -pil, -poppel, se

Sætte-pil, -poppel, -port, en. (til II. sætte

8.1^ 4> ^Øs l^i^> hvormed en port (3.i) paa
et skib kan lukkes. Cit.1771 .(SøkrigsA.*Ppp
2^). Scheller.MarO. -skaal, en. (til I. Sæt
2.1 ell. II. sætte 6.1) T især i flt., om sæt af

skaale, der kan stilles inden i hinanden. Pol.

"U1929.16.SP.2. -skippter, en. se Sætte-

skipper, -skovl, en. (til II. sætte 7.3, 9.4

og 33.5; jf. -spaanj 4> ^'^ forneden bred træ-

stang, hvormed man presser fugtighed af dæks-

plankerne efter spulingen. Tuxen.Søfart.469.

0Rung.VS.16. BerlKonv.XXI.54.

t sætsom, adj. (fra ty. sittsam, til ty.

sitte, se II. Sæd; jf. sitsom og f sædsom
(Rostgaard.Lex.S7b. VSO.), ænyd. seedsom-
melig) sædelig; anstændig; ordentlig.
De skionne Konstcrs og Videnskabers Hen-
sigt (bestaar) i at opvekke anstændige, ær-

bare og dydige Følelser, at giore os til sæt-

some, selskabehgo og sædelige Borgere.

Batteux.SkiønneKonster.l.(oversJ.773).10.

i!$æt-iipaan, en. (til II. sætte 7.3, 9.4;

4>., foræld.) sætskovl. Harboe.MarO. CollO.

-stampe, en. {sv. såttstamp; til II. sætte

6.1 ;
guldsm., foræld.) en til formning af metal-

arbejder anv. stampe (I.l), som anbragtes paa
enden af et jærn, paa hvis modsatte ende man
slog med en hammer. Hinnerup.Juv.445.
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-stang, en. I) (til II. sætte 6.1; fagh, især

stenhugger-spr.) sætjærn (3). OrdbS. 2) se

Sættestang. -stempel, et. (ænyd. sætte-

stempil, ty. setzstempel; til II. sætte 6.1;

smed.) sæt- ell. ansatshammer. Tehi
MarO. -stok, en. (sml. Sættestokj. I) (til

II. sætte 8.1; ji. -bræt 1; tøm., 1. Ir.) stødtrin

i trappe. OpfB.*IY86. 2) (efter oldn. set-

stokkr, planke ml. stuens gulv og dens for-

højning (set), men misforstaaet som højsæde-

støtte (pndvegissiila), jf. Fritzner.lII.221 a^''^

;

I. led til oldn. set, forhøjning, hvor man kan
sidde, til roden i II. sidde; arkais., sj.) høj-

sædestøtte. Gudebilleder, snittede paa Sæt-

stokkene, staae foran Høisædet, hvor den
ædle Viking sidder. HCAnd.ISv.71. -styk-
ke, et. (nu sj. Sætte-. Cit.ca.l785.(TKrogh.
H.39). Hrz.XIIl.212.250. jf. Kaper."), (til

II. sætte 6.1J løst stykke, løs genstand til an-

bringelse et ell. andet sted. I) (sj.) i al olm.;

fx. om sætport: 8al.XIV.533.
\\ (J^, foræld.)

om forsk, smaadele (højler olgn.), der blev

paasat røret paa et horn for at give stoppede

(I.3.3) toner. Sætte-: MusikL.(1801).279.

2) (teat.) løs dekoration (fx. forestillende busk,

hus, klippeblok), som v. hj. af stivere olgn.

kan anbringes paa scenegulvet. Cit.ca.l785.

(TKrogh.H.39). Heib.Pros.IY360. Teater-Bo-

gen.(1901).54. || i sammenligninger ell. billedl.

hos Goethe er Ordene alle Tider Sag; hos

Heine ikke sjældent færdige Sætstykker,

som indskydes, bag hvilke der ikke ligger . .

nogen Virkelighedsanskuelse.Brandes. VI.458.
De høje Træer i Haverne stod stille som ma-
lede Sætstykker. Kehler.(PoVU1922.7.sp.2).

I. Sætte, en ell. et (i bet. 1: VfF.).
['sæds] fit. -r. {ænyd. sætte (fk.), gryde, fad,

glda. sette (n.), plads til fiskeredskaber, nt.

sett(e) og satte, mælkefad; til II. sætte; ;/.

I. Sæt) I) (jf. I. Sæt 1.1; dial.) tøjreslag.
JHSmidth.Ords.158. MDL. FrGrundtv.LK.
114. LollO. VfF. 2) (jf. I. Sæt I.3; dial.)

(sort) fad ell. kar (af ler) til mælk; ogs.:

jydepotte. OeconJourn. 1757. 660. MDL.
Skattegraveren.1885.1.227. Mælken . . syr-

nede rundt om i SddtteTiie.Aakj.SVVIII.66.

Feilb. CReimer.NB.153. 3) (jf. I. Sæt 1.4;

foræld.) sted, hvor fangstredskab kan opstilles;

i ssgr. som Marsvinssætte. Rist.FT.214.
NordiskKultur.V(1939).78.

II. sætte, V. ['sæde] Høysg.AG.106.

præt. satte ['sada] (smst.93) ell. (nu dial.)

sætte (Jernskæg.D.40.91 f. Holb.Intr.I.216.

320. FarumEr.22. MDL. EHHagerup.146.
Kort.171. jf. LollO. samt Brøndum-Nielsen.
GO.I.49) ell. sættede (uden for dial. (se

Thorsen.109.112) sj.; fx. i bet. IO.5: Farum
Er.63. i bet. 29.2 : FrNygaard.SS.13) ell. (til

dels som præt. til sitte, se ndf. sp. 164'; nu kun
dial.) sat (Holb.Paars.124. sa.Jep.1.3. sa.

MTkr.500. Biehl.DQ.IV7. SøLex.(1808).124.
Bødt.SamlD.21. jf. Feilb. LollO.)

\\
part. sat

[sad] (Høysg.AG.93) ell. (nu dial.) sæt (Jern-
skæg.D.59.64. Holb.NF.1.79. sa.Masc.11.4.

Oehl.XXIX.54. EHHagerup.146. Thorsen.

109. Kort.171. som adj. (se bet. B): LTid.
1762.63. en sæt Regel RSchmidt.MD.l31.

En „sæt Ret". DanmarksFolkeminder. IV
(1909).43. Halleby.50. KulsvierB.99) ell. (nu
dial.) sættet (Holb.Paars. 20.162. sa.Skiemt.

C 8^. Statsradiofonien. Dansk. IV (1943). 30
(sjæll.)).

II
vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.),

jf. I. Sæt, Sætteri.
||
(nu kun i gldgs., vulg.

10 ell. dial.-præget spr.) sammenblandet m. sidde

(jf. sidde sp. 1168^^^): inf. sitte ['sida,

•seda] CStampe.Thorv.26.177 (i gengivelser

af replikker af Thorvaldsen). StormP.T.8.
præs.: (han) sidder sig ned. Kierk.P.II.

178; imp.: Sid Dig ned. Dodt.AT.25. Leck
Fischer.K.85; præt. sad: Jeg sad mig til at

studeere Kngs-ATtik]erDe.JJPaludan.Er.l30.
hun sad ham et dejligt Marmormonument!
KLars.Ci.93. jf. ogs. sætte af, sætte op u.

20 bet. 33.10 og 49.14. (æda. sættæ, sæt(t)ie og

(til dels ved sammenblanding m. II. sidde)

sædie (Brøndum-Nielsen.GG.II.390), præt.

sattæ og sættæ (DGL.II.249.505 var.), part.

s&t(smst.I.50.151.V108) og sæt (smst.V323),

run. (præt.) sati, (præt. fit.) satu (DRun.),
oldn. setja (præt. setti, part. settrj, urnord.

(præt.) sate, satiSo, eng. set, ty. setzen, got.

satjan; afl. af (kausativ til) II. sidde; jf. Sats,

I. Setter, I. Sod; i bet. 4.4, 23.2 og 29.2 fore-

30 ligger (til dels) andre ord)

A. i alm., trans. anv.

a. m. h. t. person (og dyr; se bet. 5).

I) (mods. lægge) bringe til at sidde
(II. 1); skaffe siddeplads; skaffe et sæde.

I.l) i al alm.: faa til at sidde paa et sæde
(en stol, bænk olgn.) ell. paa gulvet, jorden;

nu især m. h. t. personer (gamle folk ell.

smaabørn), der skal hjælpes p. gr. af ube-

vægelighed, daarlig gang olgn.; ogs. (jf. bet. 7.8

;

40 navnlig i forb. som sætte en fra sig^ m.
h. t. person (især: lille barn), som man
bærer: stille ned paa gulvet, jorden osv. *(hun)
trivelige Søn ved Faders Side sætter. iV^ord

Brun.ET.31. *Saa tog de store den lille op

I

Og kjønt ham satte i Axetop. Grundtv.PS.
VI.78. *Skomagerkonen er oppe, min Tro!

I

Synger for Drengen, paa Skjødet ham sæt-

ter. Hrz.D. 1.181. idet S., der havde den fem-
aarige Pige paa Armen, skulde træde ud,

50 satte Toget sig i Bevægelse . . en af Passa-

gererne trak i Nødbremsen . . S., der havde
sat den femaarige Pige fra sig, sprang , .

ud af Yognen.Ugeskr.fRetsv.l944.A.205. sætte

(et barn) paa gulvet, i sengen, paa stolen
j

drengen blev sat paa potten
j
sætte paa

sit knæ, se I. Knæ 3. talem.: sætte en
paa en sten, se Sten 7.7 (og samle 2.i^.

tage en, hvor man sætter ham, (dial.)

dels som udtr. for, at en person er doven,

60 ikke rører sig af stedet. Krist.Ordspr.340. i

FrGrundtv.LK.202. dels i forb. m. nægtelse,

som udtr. for, at en person er ustadig, flygtig

(VSO.) ell. navnlig snedig. Mau.II.405. Fan-
den troe Dig, Lars! Du er gammel (0: snedig) ;
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man tager Dig ikke, hvor man sætter Dig. (Du
er) en fuul Cm&me.PMøll.(1855).II.262.
Winth.VIII.53. D&H.II.403. UfF. \\ m. nær-

mere bestemmelse af sædets art, vedk.''s plads

m. m. Her sidder De og har det som Blommen
i et Æg. Jeg har reddet Dem, og knap er

De sat tilrette, før De spiller Prinsessen paa
Ærten. ErlKrist.DH.125. sætte en paa to
ell. tre hynder olgn. Krist.Ordspr.340. se

videre u. Hynde. jf. bet. 3.1 : være sat i lo

højsædet, se Højsæde. || om ublid, voldsom

behandling, hvorved en trykkes ned paa et

sæde, tvinges ned mod jorden, sætte til

bænks ell. i bænken, se Bænk l.i. sætte
i knæ olgn. Oehl.XXIX.92. se videre u. I.

Knæ 2. sætte en paa rumpen (se Rumpe
sp.l390") ell. (vulg.) røwen (Moth.S143).

1.2) i udtr. for at give ell. anvise plads ved et

bord (ell. indbyde til spisning), mand (bliver

ved jævne folks bryllupper) sat ved Bord . .

sigtet fuld af kostbare Kætter. Holb.Bars.1.2.

sætter En til Borås.JBaden.DaL. CReimer.
NB.312.

II
nu især (m. overgang til bet. S.i)

i forb. som sætte til højbords, se Høj-
bord, han (o: en lakaj hos en fornem herre)

maa . . sættes øverst ved Bordet.HoiJ.
EAmh.1.3. talem. (jf. u. II. sidde 1.2 ; sj.):

Sætter en øverst til Bords og nederst til

Fads o: giver det fornemste Sæde, men den
sletteste Ma.d.VSO. 1.3) anbringe i siddende 30

stilling paa ryggen af et ridedyr ell. give sidde-

plads paa et befordringsmiddel; ogs.: befordre

paa ridedyr ell. vogn. de skulle have Lastdyr
tilstede, at sætte Paulus paa (1907: for at

kunne lade Paulus ride). ApG.23.24. (han)
satt ham paa en gammel Hæst i en Kløv-
Sadel af Træe og Ea,lm.Holb.DII.I.364. e.br.

i faste forb. (m. billedl. bet.): blive sat til

hest, se Hest 1.4. sætte i sadelen, se I.

Sadel 2.
|| (jf. u. bet. 2.3^ i forb. m. af brugt 40

modsætningsvis om handling, hvorved en per-

son fjernes fra (siddeplads paa) et ridedyr

ell. et befordringsmiddel, sætte en af vognen,
smide en af vognen. Feilb. Togpersonalet . .

vilde sætte (en urolig rejsende) af Toget.
LokomotivT.1944.123.sp.2. billedl. (jf. I. Sa-

del 2; sj.): sette af sadelen (o: berøve stilling,

anseelse ell. rigdom). Moth.S131.

2) egl.: lade en sætte sig for at udføre et

arbejde; lade en udføre ell. deltage i en 50

vis virksomhed; faa ell. beordre en til

et vist arbejde. 2.1) i al alm., m. h. t. ar-

bejde, deltagelse i virksomhed, af midlertidig

ell. varig karakter, i kortere ell. længere tid.

(især i forb. m. til, ofte m. flg. inf.: sætte
en til at gøre nogctj. (David) satte dem til

at arbeide med saver (1871: lagde dem under
Saver; 1931: satte dem til Savene^. ^Sam.
12.31 (Chr. VI), (man) tager saa mange
Tærskere, som man kan faae, at sætte paa 60

den (o: hveden), førend den begynder at
sveåe.Fleischer.AK.84. sætte Een til en Tie-

neste. Forretning. JfO. (barnetøjet) maatte
hun nok hellere sætte en af de unge Tjeneste-

piger til at tage hem. Bregend.BirgitteBorg.

(1941).23. sætte til et arbejde olgn. ell.

(m. overgang til bet. 3.5^ sætte i arbejde
(jf. Arbejde sp. 795'">). Fattige, som før ikke
vidste hvad at giøre, kan søge Arbeide og
sættes til Aiheiåe.OeconT.n.l04. Sku jeg

gøre et Arbejde, som andre satte mig til,

saa var jeg Slave. CrratJi.FF.94. jf.: Hero-
dotus, og vor Snorre . . sætte Forskere uop-
hørligen i Aiheiå. Suhm.Hist.I.Fort.2^. sætte
til ror(s), se Ror 1.2. || spec. om uddannelse

i et fag, anbringelse i en erhvervsmæssig olgn.

virksomhed; ofte (jf. bet. 3.1-2^ m. tanke paa
det sted, hvor uddannelsen, arbejdet foregaar.

de fornemmeste Borgere i Byen . . ligesom
kappedes om at sætte deres Børn til (o:

sende dem til undervisning hos) mig, for at

oplæres i fremmede Spiog.Overs.afHolbLev-
ned.21. han (var) af sin Formynder bleven
sat til C&det.Rahb.Fort.I.86. hvis (sønnen)
ogsaa dumper denne Gang, kan han ikke

mere gaa op . . Hvad skal han saa sætte
ham til.KAabye.PT.63. sætte til bogen
(se I. Bog 2.2^, til et haandværk (DL.
2—18—7. VSO.), til handelen (JSneed.
VIII.492), i lære, i skole, til stude-
ringer (se I. Lære I.2, I. Skole 2,i, Stude-
ring 2.2/ II

uden nærmere bestemmelse af
virksomhed, sette folk på (o: bemande) ski-

bene. Moth.S144.
Ij

(især bibl.) i udtr. for

guds bestemmelser med mennesker, denne (o:

Jesus) er sat Mange i Israel til Fald og Op-
reisning.Z(MC.2.<34. *Du, vor Immanuel til

Tegn Du sattes
|
For Herrens Folk, til evig

Tid,
I

At aldrig skal os Hjelp og Redning
fattes. MNSchmidth.BibelskeSange. (1839). 50.
han var sat af Gud dér, hvor han stod.Olf

Ricard.K.13. 2.2) om tildeling af overordnet

stilling, magt, indflydelse olgn.: give (et em-
bede) at forestaa; lade beklæde (en post),

(især i forb. m. paa (navnlig i forb., der

angiver det sæde ell. embede, der beklædes)

ell. til ell. (se ndf.) over^. (de) vide Ind-

holdet af Testamentet, og hvem han har
sat til (nu: indsat som) Arvinger. /Stompe./.

103. sætte Een til . . Formynder, Værge.
MO. Kandestøberen . . blev sat paa Borg-

mesterposten. 5i7ZesA;oi;J.Jff./.i45. sætte paa
tronen olgn., se Trone.

|| (jf. u. bet. 3.i) i

forb. m. over. du haver været tro over det

Lidet, jeg vil sætte dig over Meget. Matth.

25.21. være sat over Theatret, d. e. til Thea-
terdireetenr. TBaden.Suppl.105. Feilb.

\\
(nu

1. br.) m. virksomhedsbetegnelse (nomen agen-

tis) som obj. sætte Barnet en Formynder,
Enken en Lavværge. VSO. *Gud har sat en
Konge

I
over hvert Jordens Folk. KMunk.

C.58. t uden nærmere bestemmelse: ansætte;
indsætte. Skolemesterne settis af Super-

intendenten. DL.2—18—2. (amagernes) saa

kaldte Schulteis, som Amtmanden sætter

med sine fire tilforordnede Schepens eller Bi-

siddere. EPont.Atlas.il. 217.
II
om forb. som

sætte retten se bet. 16.8. 2.3) (jf. u. bet. l.s)

11*
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t fori. m. af ell. (især m. styrelse, der betegner

hverv ell. embede; jf. Høysg.S.92) fra:

fjerne fra en post; give afsked fra en be-

stilling, et embede; ogs.: berøve indflydelse,

magt, ejendomsret, jeg (o: den utro foged)

bliver sat fra (Chr.VI: sat af fra^ Huus-
holdningen. L«c.i6.4. Han blev sat fra sit

Embede, F/S'O. (fodboldspilleren) er sat af

Holdet. B.T."/«i936.2i.sp.3. de to Opdagere
(er foreløbig) sat fra Tjenesten. Pol.^^/d94å.

l.sp.6. ofte i udtr. som sætte fra bestil-
lingen. Moth.S134. Møllen var i Uorden,
og da (forpagteren) ikke kunde svare for sig,

blev han sat fra Bestillingen. iVi/s^røw.iVØ.

529. sætte fra gaarden, fjerne (en ejer

ell. især en fæster) fra en landejendom; tage

gaarden fra. Moth.S134. (han) slog sig saa-

ledes til Flasken, at han blev sat fra Gaarden.
NPWiwel.R.302. HKaarsb.DT.il.

3) føre et sted hen; anbringe ell. give
ophold et sted; anvise en plads, et op-
holdssted; ogs.: anbringe, lade leve
under visse forhold. 3.1) i al alm. 500 af

Landets indfødde Soldater (blev) befalet at

møde i Rønne, hvorfra de bleve satte paa
Skibe, og bortførte til Stettin. Thurah.B.236.
Søskende jeg kjender fem (o: fingrene);

|

Stakkel, som ej kjender dem:
|
Ved hver-

andres Side sat | Blev de Mennesket en
Sk&t. Krossing.D.ll. Rytteriet (varj sat

(Chr.VI: holdt i orden^ paa begge Fløiene.

2Makk.l5.20. sættes for pælen olgn., se

I. Pæl 1.7.
II

billedl. (m. overgang til bet. h).

Jeg haver stedse sat Herren for mig (1931:
har altid Herren for &']e).Ps.l6.8. Artemisia,
som sættes til (o: opstilles som) et ret Møn-
ster af Kierlighed til sin ÆgteissUe.Suhm.I.
73. *Selv tre Snese Aars Coquetter

|
Han

(o: Don Juan) med Lyst paa Listen sætter.

Kruse.Overs. afdaPonte: Don Juan. (1807). 23.

sætte en i avisen, bladet olgn., (jf. u.

bet. 14.2J gøre til genstand for omtale (ofte,

jf. bet. 4.1, nedsættende omtale, kritik) i en
avis. Marat . . løb fnysende hjem, for at

sætte Generalen . . i Bladet. Grundtv.MM.
205. han sørgede for, at de forlovede blev
sat i avisen (o: at deres forlovelse blev omtalt

i avisen) I sætte en (i)mod en anden,

(jf. bet. 9.1 samt modsætte; nu næppe br.)

dels: stille i modsætningsforhold til. Adel eller

lige med Adel Privilegerede, sættes imod
Uprivilegerede, som ikke nyde adelig Fri-

hed. Stampe. 1.396. dels: bringe i strid med.
dølger jeg det, saa giør jeg mod min Pligt;

Aabenbarer jeg det, saa sætter jeg tvende
Familier mod hinanden. Holb.Mel.1. 6. vAph.
(1759).

II
m. særlig tanke paa plads (ved

bord, bænk olgn.) ell. (i videre anv.) stilling,

rang inden for et samfund; ofte (jf. bet. 16.5J
» udtr., der angiver en vurdering, sette én
neden for en anden. Moth.S133. A. Jensen,
«om var sat i den 14de Stol (o: kirkestol),

paastod at nyde Stade i den lde.Reskr.*U
1759. Derpaa deelede Ceremoniemesteren

Soel og Vind lige imellem de Stridende og
sat enhver hvor han skulde væie.Biehl.DQ.
IY213. sætte paa plads, i spidsen, i sit

sted, se Plads 5.2 osv. i forb. som sætte
en over ell. under en anden, give en bedre,

resp. daarligere plads; overf., som udtr. for,

at en foretrækkes for en anden. Moth.Slil.
Reventlow satte Canova langt over (Thor-
valdsen). Oehl.Er.III. 12. Corneille (hvem han

10 . . satte under 'Racine). NMøll.VLitt.III.153.— om skatteansættelse olgn.: hvor meget er

du blevet sat for ell. til?
j jf.: Til Byen

Skielskiør hører et stort Overdrev, som der
kan græsses 200 Køer paa. Hver Borger . .

er sat for et vist Antal KøeT.Rahb.Min.1786.
11.429.

II
m. bibet. af inddeling, klassifice-

ring, ordning, det skete den næste Dag, da
satte (1931: delte; Saul Folket i tre Hobe.
lSam.11.11. Ved Ankomsten til Skibet stil-

20 les Folkene op og mønstres, hvorefter man
straks gaar i Værk med at fordele dem eller,

som det kaldes, sætte dem i Bakker. J5ar-

denfl.Søm.II.204. sætte i nummer f'ved

en afdeling olgn.), se Nummer 2.6. jf.: sætte

en Officer udenfor 'Nummer. Scheller.MarO.
3.2) give bolig, ophold et sted, især for længere

tid; skaffe bopæl et sted. Herren tog Mennesket
og satte det i Edens Have, at dyrke den.

lMos.2.15. formedelst min Faders Tog i

30 Krigen, skulle (jeg) settes til (o: anbringes

under opsyn af) een af hans Sødskinde.

JRPaulli.SB.lO. Rurik satte sine mænd i de
forskellige hyer.AOlr.DH.il.106. sætte en i

^t til. Moth.S146) kost et sted, se IIL
Kost 1.

II
m. tanke paa mennesket som beboer

af jorden, vi (er ikke) satte herneden, for

evig at blive her. Basth.Tale.(1795). 12. Man
maa jo arbejde . . derfor er man jo sat paa
iorden.Wied.LO.9. sætte (børn) i ver-

40 den, se Verden. 3.3) lade tage ophold et sted

for at afvente, overvaage noget ell. holde sig be-

redt til noget. Holb.llJ.V.6. vælter store Stene

for Gabet paa Hulen, og sætter ^Ci^r.F/.- be-

stillerj Mænd ved den, for at tage vare paa
dem. Jos.lO. 18. sætte i baghold (Moth.S
135. VSO.), paa skildvagt ell. vagt (se

Skildvagt l.i, VagtJ. || m. obj.-skifte. sætte
baghold (vAph.(1764). VSO.), skildvagt
(se Skildvagt I.2J, vagt (se Vagt;. || i udtr.

50 for, at man lader en belure, efterspore, for-

følge en anden. Værten har sat Spioner efter

sin Swigerske.Skuesp.IX.223. især i forb.

som sætte en paa en anden: Bageren . .

sætter sin Sagfører paa ham og stævner ham
til ¥orhør.Wied.Da.l94. WNorrie. Enung
Mand.(1931).173. jf. bet. 6: han . . saae

Biørnen, som han strax satte Hundene paa.

Schousbølle.Saxo.300. billedl.: bringe paa (en

tanke, idé); lede (til noget). Naar man saa

60 at sige intet haver tænkt, fordi ingen haver

sat en paa at tænke . . saa bliver det van-

skeligt . . at bringe saadan en til at- tænke
paa samme Ting og i samme Orden, som
den anden. Suhm. 1.349. AnkerLars. VS.371.
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sætte paa et spor olgn., se II. Spor 3.3.

3.4) m. særlig forestilling om, at en fjernes

fra et sted og føres et andet sted hen
|| f om

udsættelse af et barn. sætter et Barn.

JBaden.DaL. || (jf. gravsætte; nu næppe
br.) om begravelse, bisættelse. Han lod han-

nem . . sætte i en prægtig GT&v.Schousbølle.

Saxo.71.
II

om transport over vand. Døer
nogen Officer ved Soldatesquen, da skal,

skrænkes. tre Glas om Ugen har hun sat
mig paa, for min Moralitets og min Næses
Skyld. Ing.LB.II. 53. Læge H. konstaterede
Sukker i Blod og Urin . . og satte Sag-
søgeren paa Diæt. Ugeskr.fRetsv.l944.A.201.

sætte paa pension, ration, smalkost,
se Pension 1.2 osv. \\ m. adj. (som præd.) ell.

adv. sætte blot, se II. blot 1.7. f sætte
en vel, (jf. sidde vel u. II. sidde 3.4^ skaffe

naar hans Lig sættes fra Borde, Campagne- lo gode kaar. sette sin kone vel.Moth.SlSO

Flagget strvges paa halv Stang. SøkrigsA.

(1752). §920. Du vil betale mig 1000 Rigs-

daler for at sætte Dig ombord i en Engelsk-

mand. JHe?wis.G.27. sætte en Mand fra Ski-

bet. Scheller.MarO. sætte i land, se Land
5.2. ofte i forb. som sætte en over et vand:
Klevenf.RJ.97. (jeg) tog til Kikhavn for at

lade mig sætte over IsseiioTden. Bergs.BR.
152.

II
i udtr. for ublid, voldsom fjernelse fra

et sted, haanlig bortvisning olgn.; i videre 20 JPJac.I.219.

navnlig (jf. bet. Ib.s) i forb., der angiver en
vurdering: Jeg har . . ærgret mig over at
alma mater sætter Wimmer lige med
Vilh. Thomsen. Brandes.Br.1.150. især i forb.

sætte højt ell. lavt (se III. lav 4.^): (de)

formeene sig at være for højt satte (o: ved
skattetaksation). DL.

3

—6—5. Kong Frederik
havde altid sat sin Søn Ulrik Frederik saa
højt og havt en saa blind Kærlighed til ham.

anv. (jf. bet. S.s), om streng, haard behandling.

sætte i L&ndåYgtigheå.vAph.(1759). sætte
i skammekrogen, se Skammekrog 1.

sætte paa døren, gaden, porten, se I.

Dør 3.3 osv. sætte udenfor, uden for
døren, se uden. 3.5) m. afsvækket bet., i

forb. m. bestemmelse, der angiver levevilkaar

og -forhold, stilling og tilstand; især i forb.

m. i. hun vil føre mig med sig til Paris, og

4) anbringe en et sted, hvorfra han
ikke let kan komme bort, er tvungen
til at blive; ogs.: bringe i en stilling
(forlegenhed, knibe), som man ikke
let kan komme ud af. 4.1) (til dels opfattet

som billedl. anv. af bet. 4.i) i al olm. sette i

hospitalet. Moi7i.<S'236. *Han (o: Ymer) blev
en vældig Fader

|
Til alle Troldes Æt,

|

Som nu i Biergets Rader
|
Med megen Kraft

der sætte mig i stor Herlighed. 5oZ6.Jean. 30 er sæt. Oehl.ND.64. sætte i kloster: Holb
V.4. ildebranden i Faaborg, hvor de mange
af mine nærmeste Venner var sat i Armod.
RasmWinth.S.125. paa en Maade, som strax

kunde sætte ham i Anseelse. CBernh.VI.148.
sætte i næring ell. næringsvej (VSO.),
(nu næppe br.) hjælpe til at komme i gang
med en erhvervsvirksomhed. Moth.S137. sætte
i rette, se I. Ret 4.i. sætte i stand, se

Stand 8.1. sætte i en vis tilstand, se Til-

DR.III.4 (se u. Kloster 1). 'vi savner
Klostre

|
at sætte vore gamle Friller i.

KMunk.C.*76. \\ m. overgang til bet. 3(5), t

udtr., der angiver, at man bringer en i en
ubehagelig, pinlig situation, sætte i band,
se I. Band 1. sætte i knibe: Juledeviser . .

En Glas-Dessertkniv. *Hvis Kniven tilfæl-

digt i Stykker gaar,
|
Du kan den til Reiersen

(o: avisernes censor) give,
|
Thi han er dog

stand, sætte i vej, se Vej. jf. bet. 4.i:4oden, der bedst forstaar
| At sætte Blade i

sætte i fare, bringe i fare. Holb.Ul.III.3.

MO. Feilb. \\ om forhold til andre, sette i

kla.mmen.Moth.S136. sette folk i trette.

smst.138.
II

m. h. t. legemlig tilstand: sætte
i sved, se I. Sved 1. i udtr. for, at man
kommer i bevægelse ell. virksomhed: sætte
i bevægelse, gang, trit, se Bevægelse 1,6

osv.
II

m. h. t. sindstilstand. Tyrkerne i

Europa vare et skrækkeligt Syn paa den

Knibe. PFaber.VY120. UfF. sætte (en ell.

ens konge) i skak, se I. Skak 2. sætte
til vægs, se Væg. sætte under anhol-
delse, anklage, tiltale, se Anholdelse 1

osv.
II (jf. bet. 3.5^ m. adj. (som præd.).

sætte mat, skak(mat), se IV mat 1 osv.

II (jf. bet. 2.1 ; nu næppe br.) m. h. t. person,

der kan tjene en til sikkerhed, sette forlovere

(o: skaffe kautionister).Moth.S128. sætte
politiske Himmel. De angrændsende Magter so gidsler, sætte til gidsel, se Gidsel. 4.2)

sattes i Frygt. Schytte. UR. 1. 5. (dette arbejde)

sætter mig i en ærgerlig sindsstemning.

Siesbye.(Brandes.Br.1.253). sætte i angst,
forbavselse, harnisk, humør, skræk,
uro, se I. Angst 2 osv. \\ i udtr., som angiver,

at der paalægges en byrder, afgifter, omkost-

ninger, straf, sette én i hader. Moth.S135.
Formedelst dette klygtige Svar blev han
satt i Venge-Strai.Holb.Ep.IV.5. sætte i

berøve en friheden ved lænker, indespærring
olgn.; lægge i lænker; indespærre i

fængsel, (om forb. sætte fast se I. fast l.i^.

*I Daarckisten Paars man nødig holdt at
sette. Holb.Paars.307. han blev siden tagen
ved Hovedet, og satt udi Londons Towr.
sa.Heltind.1.77. Lad ham strax blive sat paa
Ba.adstnen.Wiwet.EL.132. Det eneste, vi

(o: politiet) har maattet foretage os, er at
bekostning, omkostning, skat, ud- 60 sætte fem unge Mennesker i Detentionen
gift (er), se Bekostning 1 osv. \\ i forb. m.
paa: sætte paa krigsfod, paa prøve,
se Krigsfod, I. Prøve 1.7. især i udtr., der

angiver, at ens fornødenheder, kost, løn ind-

Pol.*/ii.l938.14.sp.3. især i udtr. som sætte i

arrest, brummen, bøjen, fængsel (Holb.

DH.I.334. Matth.l4.3(1907)), gabestok-
ken, hullet, kachotten, lænker (Holb.
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DH.I.334. vAph.(1759)), slutteriet, stok-
ken, se Arrest 2 osv.

\\
(uden for dial. gldgs.)

uden nærmere bestemmelse af lokalitet: sætte
ell. lade sætte, (lade) arrestere, fængsle;

spec. : (lade) hensætte i gældsfængsel, en (byfo-

ged) lod mig sætte, men jeg, for at undgaa Vit-

løftighed, sneg mig af Anesten.Holb.Arab.lsc.

Han har gjort Gjæld for at hjælpe sin gamle
Moder, derfor er han ssit.Bergs.GF.1.293.

Feilb. UfF. \\ brugt modsætningsvis i udtr., der \q

betegner løsladelse, som sætte paa fri fod,

i frihed, se Fod 1.3, Frihed 2. 4.3) billedl:

hindre, hemme, standse i udvikling, virk-

somhed; lægge dæmper paa; kue. sætte
i væksten olgn., (jf. forsætte i væksten u.

forsætte 4.i^ m. h. t. mennesker (samt dyr og

planter): hemme, saaledes at fuld størrelse

ikke opnaas; ogs.: hindre i fuld udfoldelse;

bremse; kue. „Jeg er slet ikke gammel!"
sagde (gran)TTæet . . „jeg er i min aller- 20
bedste Alder, jeg er bare sat i Væxten."
HCAnd.(1919).II.79. hans StiUing sætter saa

store Fordringer til hans Energie og Ud-
holdenhed at det sætter ham i Væksten.
JPJac.(Brandes.Br.II.244). Overalt Skov,
men spredt og sat i Væksten af Vejrliget.

JVJens.CT.31. i lign. bet.: sætte i voks,
se Voks.

II
(dagl., uden for dial. lidt gldgs.)

m. h. t. modstander i væddekamp, diskussion

olgn.: besejre; overvinde; bringe i for- ^q
legenhed; sætte til vægs. sætte en i Drik.

Gram.Nueleus.1306. *hun saare let
|
Mig

sætter i Astronomien,
|
Jeg er kun slet be-

vandret Ven.Winth.XI.8. Eccellenza skulde
høre ham synge, de pavelige Sangere sætte

ham ikke i en Tone. HCAnd.Imp.1. 66. Møl-
leren var ret stolt over at have „sat" hende,
den Bibelfaste, med et Skriftsprog. (r/eLM.
334. Feilb. (konfirmanden) lod sig ikke
sætte fast i Forklaringen (0: katekismus). 40
JVJens.NH.143. 4.4) {dannet til bet. 4.3

efter II. mætte; ell. afl. af II. sæt; sml. bet.

13.5; sj.) stille, slukke tørsten. Lidt, som
kan „mætte" og „sætte" (0: opskrifter

paa forsk, retter og drikke). FrkJ.(Pol.^^U
1906.2. sp.l). Jeg vil synge om de daglige

Glæder at mættes og sættes. AaBerntsen.En
DaaresVisdom.(1927).49. jf. (billedl): (Mon-
tezuma) gjorde alt for at sætte (Cortez's)

Guldtørst. WDreyer. DenhvideRacesSejrsgang. 50
I.(1909).101.

5) i anv. svarende til bet. 1, 3 og 4, brugt

m. h. t. dyr. 5.1) (kun i faa tilfælde) svarende
til bet. 1.1. sette en hest på rumpen. ilfoiA.

S143.
II

i forb. som sætte (en høne) paa
æg (Moth.S144) ell. paa rede (VfF.), (nu
dial.) lægge paa æg. 5.2) svarende til bet.

3.1-2. Setter nogen Svin i anden Mands Skov.
DL.5—10—22. Heste, der ville slaae, sættes
sidst i Kohhelet. PWBalle.R.93. i udtr. for ip
forspænding: For Stadsvogne . . bør sæt-
tes store Heste. sa.Z. 2. KBirkGrønb.SF.
165. sætte paa foder, græs, olden,
stald, sti, se I. Foder l.i osv.

\\
(nu sj.)

m. h. t. fisk, skaldyr: udsætte i vand. sætte
Fisk af en mudret Dam i en anden. vAph.
(1759). saavel ved Læssøe, som Anholt . .

ja endog flere Stæder sydlig omkring Øerne,
der kunde Østers sættes. StiboU.SF. 50. || i

billedl. udtr. (m. overgang til bet. h). sætte
(en) en loppe i øret, lus i skindpelsen,
se I. Loppe I.2, Lus 1.2. 5.3) svarende til

bet. 3.5, i udtr., der angiver, at man sætter et

dyr (især: en hest) i raskere bevægelse, sætte
i galop (VSO. se ogs. u. Galop 1), løb
(Moth.S136), trav (Holst.III.27. PWBalle.
RD.26. Bang.SG.35. Feilb.). 5.4) svarende
til bet. 4; i udtr. for, at dyr indespærres, bin-

des: sætte i bur (jf. u. II. Bur 2), i hilde
(se I. Hilde l.i^, i tøjr (se Tøjr>. || standse;

faa til at staa stille, sette en hest i sit løb.

Moth.S129. især (jæg.): standse vildt i flug-
ten; navnlig om jagthund: stille (III.l.i).

*Naar Jægerne fare par force fort
| Og ende-

lig sætte den ædle Hjort,
| Han sig til

det yderste værger. Blich.(1920).XXIX. 185.
Bogan.I.153. (vor) Hund havde faaet en
Flok (agerhøns) „sat fast" i en Kartoffel-
mark. TidensZwnder.^/siSS^. 74.

II (jf. bet.

4.3; dial.) om standsning i vækst, udvikling.

UfF. spec.: sætte en ko ell. sætte en ko
gold, gøre gold (2.i); golde (1). LollO. UfF.

b. m. h. t. ting.

6) anbringe en ting (navnlig: midlertidig)

paa en flade ell. et underlag, saaledes
at den hviler derpaa i liggende ell.

staaende stilling ell. bæres, støttes
deraf, har sin plads derpaa; ofte (jf.
bet. 1) som udtr. for, at man midlertidig

anbringer en ting et sted, stiller den fra sig

for atter at fjerne den; om udtr. og forb.,

der nærmere angiver stilling og tilstand, se

bet. 9. 6.1) i al alm.; undertiden m. overgang
til bet. 8.1, i udtr., der angiver, at noget stikkes

paa, fastgøres til noget andet, de fyldte en
Svamp med Æddike, og satte den paa en
Isop-Stengel, og holdt den til hans Mund.
Joh.19.29. sætte Spanden ved Brønden. VSO.
(kværnen) malede sild og grynvælling; han
behøvede blot at sætte fade under. AOlr.DH.
1.301. Bollerne sættes paa en smurt Plade
og hages. Bagning. 25. sætte kransen,
kronen paa noget (paa værket), se Krans
1.5 og 2.5, I. Krone 6.3. sætte paa spid,
se 1. Spid 1. sætte paa ell. i en stage,
se I. Stage 2.i og 2.12.

||
(bibl.) m. h. t. him-

mellegeme. Gud satte dem (0: sol og maane)
paa Himmelens udstrakte Befæstning, til at

lyse over Jorden. iMos.2. 27. || m. h. t. møbel,

der bruges som siddeplads, sætte Stolen ved
Vinduet. FS'O. jf. bet. 9.4: Bænkene blev om
muligt endnu tættere satte end ved Efter-

middags-Mødet. £^fifeJergr.iV/.27i. sætte en sto-

len for døren, se I. Stol 2.2. i udtr., der an-

giver, at man skaffer en siddeplads: man satte

en Stol til Kongens Moder. lKg.2. 19. i billedl.

anv., se fx. I. Stol I.2 og 2.i slutn. || i udtr.,

der angiver, at noget anbringes et sted for at
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/ort en vis behandling ell. tilberedning, sætte

Hat paa FoTm.vAph.(1759). sætte en sko

paa læst, se I. Læst 1. oyn tilberedelse af

mad olgn.: sette mad til \\å^Qn.Moth.S146.

Sætte Potten, Gryden til l\åen!vAph.(1764).

især i forb. som sætte noget over ilden.

vAph.(1759). se ogs. u. I. Ild 4.3.
|| (jf. u.

bet. 9.1 og 11^ m. h. t. ting, der stilles mer
ell. mindre lodret, skraat op ad noget, bringes

i berøring med noget, sette stager til vintræ.

Moih.S147. Der blev sat lange Stiger mod
'M.\XTen. Reiserer.KG.il. jf. bet. 8: Damperen
lagde til ved Kajen, Landgangen blev

S3it.GDam.TrekløveretpaaKlippeøen.(1936).13.

saitte stiver(e), støtte(r) til, under, se

1. Stiver 1, 1. Støtte 1.2-3. i udtr. som sætte
en svovlstik (UfF.) ell. en tændstik
til, (jf. bet. S.2) tænde ild i; stikke ild paa;
antænde. Tre kvæstet ved Eksplosion . . Ung
Mand satte Tændstik til Sprængstykke. PoL
^*/il944:.9.sp.5. 6.2) m. h. t. mad: fremsætte

|v for en; i videre anv., om servering, bespisning,

(ofte i forb. m. I or). (Abraham) tog Fløde og
Mælk og Kalven, som han havde ladet til-

berede, og satte for dem. IMos. 18.8. han
førte dem op i sit Huus, og satte et Bord
for dem. ApG. 16.34. Traadte han ind i

Kjælderstuen, saa satte Kjældersvenden en

Snaps for ham uden at forlange Betaling.

JIIelms.G.129. i forb. som sætte mad paa
bordet, servere; rette an; spec. (især dial.)

uden obj.: dække bord. Holb.Paars.87. sætte

Glas, Talerkener, Mad, Viin paa Bordet.

MO. Hun . . iførte sig et hvidt Smækfor-
klæde og gik saa ind for at sætte paa Bordet.

IBentzon.GH.21. taleyn.: det er lorten ell.

møget, der sætter brødet paa bordet olgn.,

se Lort 1, Møg 1. || i videre anv. sætte gift

for (rotten) olgn. det (er) tilladt at sætte

Gift for Rotter og Mus, saafremt Giften

anbringes paa en saadan Maade, at større

Dyr ikke kan faa Adgang til den. JurFor-
mularbog.^708. (de) blandede Rugmel og

Gibs til at sætte for Rotter. AndNx.DM.III.

28. (dial.) uden obj.: sætte for rotter
olgn. Moth.S132. FrGrundtv.LK.lOO. (jf.

bel. IQ.s) i billedl. udtr.: sætte ondt for
en, se ond 4.3. 6.3) m. h. t. noget, man nær-
mer, fører hen til en, anbringer paa en, ifører

en; især i forb., der angiver, at man selv

betjerier sig af, ifører sig noget. Jeg troer

icke, at hånd kicnder mig i denne Dragt og

med disse Knæbelbarter, jeg har sat mig
\)Sia..Holb.Mel.III.5. Vagten . . satte hende
Kaarden for Livet. Rask.Dr. 1.357. (hun)

satte et Ur til sit ene Øre for at høre det

dikke.VilhRasm.BU.87. sætte (en) briller

paa (næsen), se I. Brille l.i. sætte en
kniven paa struben, se L Kniv 2. sætte
en pistolen for brystet, se I. Pistol 1.

sætte glasset for munden olgn.: Moth.

S

132. Begjærlig satte han Flaskens Ilals
|

Til Munden, lænet tilbage. Hrø.Z>.//.i29.

(han) havde sat Telefontragten for Munden

og . . bedt Telefondamen om Numret. Tom
Krist.H.44. (1. br.) uden obj.: Fætter sagde,

idet han satte for Munden: „Din Skaal."
Blich.(1920).XVIII.177. || især m. h. t.

hovedbeklædning. Tryphon søgte at blive

Konge i Asien og at sætt? Krone paa sig

(Chr.VI: sette krone peia,).lMakk.l2.39. Hun
. . sætter en Guldkrans paa hans Hoved.
OFriis.Litt.219. navnlig m. h. t. hat, hue:

10 lad dem sætte en reen Præstehue paa hans
Koxed. Sach.3.5. * Helten da den blanke Hat
(o: hjælmen) |

Paa sit Hoved ssktte.Oehl.

XXIV.198. ErlKrist.DH.186. (jf. u. bet. 51.i;

uden obj.: sætte paa hovedet, (gldgs.)

især i opfordringer til at tage hat paa. Moth.
S142. Vi (o: to i bondedragt klædte) . . stode

stivt med vore Hatte i Hænderne. (Offi-

ceren sagde): „Sæt paa Hovedet Børn I"

Blich.(1920).XVIII.176. Egeberg.EtLevneds-
20 løb.(1901).16. 6.4) (jf. u. bet. 9.1 og 11.i)

m. h. t. legemsdele: anbringe i en vis stilling;

ofte i udtr. for at bringe en legemsdel i nær-
hed af ell. berøring med noget, sette hånden
under kinden. Moth.S148. Tilskuerne flok-

kede sig og satte Ansigterne paa Vinduerne.
NPWiwel.NS.195. (han) satte Munden til

Kildens lille Jeintnd. StDrewsen.K.23. først

i sidste Øjeblik . . afgjorde (han) hvor han
skulde sætte sine Ben. TDitlevsen.(Pol.*U

30 1944.Sønd.5.sp.l). sætte det bedste (lan-

ge, længste) ben foran, se I. Ben 3.3.

sætte fingeren paa noget (paa stedet),

se Finger 1 (og I. Sted 4.2^. sætte foden
paa nakken af en, se Fod 1.4. sætte
haand(en), hænderne i siden, se I.

Side 1.1. sætte skulderen til noget, se

I. Skulder 2.2. sætte tænder i, se Tand.

II
i udtr. for at komme, besøge et sted. sætte

sine ben, sin fod hos nogen ell. et sted,

40 se 1. Ben 3,4, Fod 1.4.
||
(nu næppe i rigsspr.)

i udtr. for at spænde ben for en. sætte be-
nene (FrGrundtv.LK.225), fod(en) (Moth.
S132. VSO.), krogfod for en (vAph.

(1764)). II
uden obj.; i forb. som hesten

sætter (i krybben), (jf. Krybbe-sætning,
-sætter; fagl.) om hest: støtte mund ell. tæn-

der mod krybben („sætte tønderne i" krybben)

og sluge luft i st. f. at æde; være krybbebider.

CollO: SaVXIV.777. Feilb. 6.5) m. h. t.

50 større ting, som man ikke kan bære ell. løfte

ell. (i olm.) ikke bevæge ved haandkraft.
\\

4>- tn. h. t. fartøj, sette skibet på bankestok.
Moth.S145. sætte et Skib paa Stabelen.

VSO. sætte (et skib) paa bedding, se

Bedding 2.i. sætte i søen, i vandet, se

Sø 5, Vand. (jf. bet. 8.ij i udtr., der angiver,

at et skib kommer paa grund, staar fast. sætte
paa grund, paa strand, se L Grund 3.2

osv. t uden stedsbestemmelse: Moth.S130.
||

60 (jærnb.) m. h. t. jærnbanevogn (tog), (loko-

motivføreren) satte Maskinen og nogle Vogne
i Gruset (o: afsporede dem).VilhUans.J.2L
Vognene sættes ombord (paa færgen). DSB.
Banebygn.109. sætte (en vogn) af ell. i,
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paa spor(et), se IL Spor 2,4.
|| (flyv.)

m. h. t. flyvemaskine: faa til at lande, sætte

Maskinen paa Jorden. FlyvningHær.144.

7) anbringe noget saaledes, at det

helt ell. delvis skjules ell. dækkes af om-
givelserne ell. er gemt, fjernet, af vejen,
(midlertidig) ude af brug olgn. 7.1) i al alm.

(især i forb. m. præp. i), sette brødet i ofnen.

Moth.S137. jeg gaaer . . ind i mit Kammer,
for at sætte de smukke Blomster i Vand.
Heib.Poet.VJ.lS. Jeg satte Bogen igien i

Reolen. VSO. kisten blev sat i gravhvælvin-

gen
i
sætte sit lys under en skæppe,

se I. Skæppe 1.3. sætte noget under
stol(en), se I. Stol 2.2. || m. overgang til

bet. 8.1, i udtr. for, at noget fastgøres et sted.

Dine hænder vare ikke bundne, og dine

fødder ikke satte (1871: lagtej i kaabber-
holte.2Sam.3.34(Chr.VI). Det er vel nu
knapt saa almindeligt . . naar man ønsker

en skønlitterær . . Bog indbundet, at lade

den sætte i et saakaldet „komponeret Bind".

Bogvennen.1927.70. han lod diamanten sætte

i sin forlovelsesring
j
sætte i væv, se Væv.

II
m. h. t. genstand (redskab), der stikkes

(bores, jages) ind i noget, sette en knif i en.

Moth.S135. sætte . . Kammen i Haaret. MO.
Med et rask Tag satte hun atter Aaren i

Y&ndet. LBruun.SF.43. sætte skeen i grø-

den I sætte en nøgle i døren (jf. u. I. Nøgle 1) \

sætte plov i, se Plov 1.2. (fagl.:) undertiden

(maa man) anvende en saakaldet Sætham-
mer for at sprænge det værste bort (af
stenen); Sæthammeren holdes af een Mand,
mens en anden slaar paa den med en Muk-
kert. Det hænder da ofte, at der „sættes"

for dybt, hvorved den fremkomne Fordyb-
ning naar ned under den Plan, der skulde

hemstilles. Suenson.B.II1.315. ofte i forb.

som sætte en hage fast i (vAph.(1759))
ell. (navnlig) uden obj. sætte fast i noget:

BornhHaandvEr.57. de havde sat fast i en

stor Han-Hvalros. De havde lige harpuneret

den og havde endnu ikke lænset den. Knud
Rasm.MS.III.266. 7.2) (til bet. 7.1, jf. fx. IV
putte 2.2; mulig m. tilknytning til bet. 12.4,

jf. udtr. sætte alt i sin kraas u. I. Kraas 1 ; i

rigsspr. vist kun i forb. sætte til livs, se

Liv 13.2J i udtr. for at spise (og drikke),

navnlig i forb. sætte noget i (ell. ved.

RasmHans.M.221. Feilb.) sig. de fik så

meget mad og øl, som de kunde sette i sig.

Moth.S137. Dodt.R.6. Det er ukristeligt,

hvad Folk kan sætte i sig, naar de faar det

(o: værelse med pension) for en fastsat Pris.

Kirk.NT.20. CReimer.NB.408. i forb. som
søbe og sætte, se II. søbe 2. 7.3) lade noget

blive staaende ell. fjerne det (midlertidig), navn-
lig for senere at benytte det; stille fra sig.

Claus sætter Træskoene . . og dandser i Hose-
sokkerne. HMikkels.D.129. Bliver Pakken
dig for tung, kan du gierne sætte den. VSO.
Du kan sætte Riven derinde under Trappen.
LeckFischer.Tedora.(1928).46. sætte paa

pulterkammeret, se Pulterkammer, sæt-
te af vejen, til side, se Vej, I. Side 7.

II
m. angivelse af sted, hvorfra noget fjernes.

sette baglasten af skibet. Moth.S131. Sæt mig
de Bøger fra Haanden. VSO. sætte af dæk-
ket, (jf. sætte dækket tørt u. bet. 9.4 samt bet.

33.5) 4> presse fugtighed ud af dæksplan-

kerne efter spuling. Tuxen.Søfart.469. især (jf.

bet. l.ij i forb. sætte noget fra sig; ofte

10 uden obj.: sætte fra sig. Moth.S134. Ba-
ronen (drikker Glasset ud, og sætter det fra

sig paa Tallerkenen.). TBruun.(Skuesp.I,1.4).

Moderen kom ind med Maden og satte fra

sig. LeckFischer.HM.210. |j i udtr., der an-

giver, at noget underkastes en vis behandling.

Æbleskiverne . . vare satte til Varme i

(kakkelovnen). PHans.KK.157. Isbøssen sæt-

tes til Frysning, Cremen heldes i og fryses,

medens Bøssen drejes h.viTtigt.Const.Kogeb.^

20 (1902).202. jf. bet. 16.4: man (tager) 4 Pd.

Lackdye (o: gummilak) 2 Pd. Saltsyre 2 Pd.

Vand som sættes Dagen iforveien og røres

ud saa haardt som mulig og staaer Natten
oyex. BOlsen.Farvebog.(1858).21. spec. (un-

dertiden m. overgang til bet. 8.2): opbevare i

en vædske. man setter Bærene . . paa Viin.

HaveD.(1762).271. Fiirbeen og Skruptudser

blive . . sat paa Biændeyiin.HCAnd.BC.III.
31. især i forb. sætte i spiritus, i sprit,

30 se Spiritus 2, I. Sprit l.i. sætte mælk, (jf.

sætte mælk hen, op u. bet. 42.2, 49.4 samt
Sættemælk; nu næppe br.) hensætte mcelk i

et kar, for at den kan bære fløde (VSO.), ell.

især, for at den kan løbe sammen, oste sig.

Moth.S129. VSO.IV25. sætte fløde, mælk
til syrning, se syrne 1.2.

8) anbringe noget saaledes, at det sidder

fast i ell. paa noget andet, hænger fast derved

ell omslutter det; især m. tanke paa fast,

40 uløselig forbindelse: fastgøre, fæste til

noget. 8.1) i al alm. (om forb. sætte fast
se I. fast 1.1^. sætte Fiær i en Rsit.vAph.

(1759). sætte en Lem over Brønden, et

Laag over Karret. FiS'O. *Der dandse Smaa-
piger med Blomster i Hat

|

— en rød og
en hvid har paa Brystet de sat.MHans.S.
11.67. Bindet er . . sat om Haandskriftet . .

i det 16. Aaihnndiede.VMadsen.EtSaxo-
problem.(1930).19. \\ i udtr., der angiver, at

50 man afspærrer, tillukker noget, ell. at man
binder, lænker en, hindrer en ell. noget i fri

bevægelse, sette kongens jern på én. Moth.

S144. sætte Jern-Rækker for YindueT.vAph.

(1759). det (blev) besluttet, at sætte en

Krampe med Hængelaas for Døren. Pailf.

IL.I.117. (nu dial.) uden obj.: lukke, stænge

(dør), der Hånd nu hafde dræbt disse Tre

. . satte Hånd for Forten. RasmWinth.S.121.

UfF. i forsk, faste forb., til dels m. overf. bet.

60 (hvorom henvises til vedk. subst.): sætte
bom for, dæmper paa, hilde paa, klem-
me paa, laas for, pind for, prop ioi ell. i,

sordin paa, stang for, stopper for ell.

paa.
II ^ m. h. t. redskaber, der udsættes i
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vand og fastgøres til bunden, sætte Mærke for

Sejlende at løbe ind eiteT.vAph.(1759).

sætte en Vager i 5 Favne Y&nd. Scheller.

MarO. sætte anker, (jf. u. bet. 21.2) kaste

anker (spec. naar ankeret ønskes anbragt paa
et ganske bestemt sted). VHansen.Sømand-
skab.I.(1875).179. KnudAnd.HH. 66. \\ m.
h. t. noget, der anbringes paa menneskers

legeme (og vokser fast dertil), jf. sætte en
horn, en (voks)næse u. Horn 6.2 osv. især lo

m. h. t. lægemiddel, der paasættes: Sætte
Spanskflue. F/SO. sætte kopper, se Kop
2.1. jf. bet. 5: sætte en igler olgn. Heib.

Poet.VI.llOfse u. I. Igle 1). S&B. UfF. i

videre anv.: sætte fontaneller, klyster,
lavement, en pille osv. 8.2) m. h. t. be-

standdel, som mangler, er nødvendig ell.

ønskelig for nogets fuldendelse; i forb. sætte
paa ell. i ell. til: forsyne med (tilbehør);

tilføje; ofte i udtr. for reparation, udbedring. 20

sette blad i knii.Moth.S136. *De (0: alle

konger) magted' ey det mindste Blad
|
At

sette paa en Nælde. Brors. 74. Jeg lod sætte

en ny Fieder i Uhret. VSO. man skal aldrig

sætte italienske Kniplinger paa lyserødt.

EOad.DetforløsendeOrd.(1900).7. sætte en
klud paa (se Klud l.i), knapper i, lap
paa ell. til (se II. Lap 2), ruder i (se

I. Rude 2), skaft, strenge paa, ærmer
:osv.

II (jf. bet. 11.4J i udtr. for tilbygning. 30

sette et stykke til et hnB.Moth.S147. en
3. Etage . . er sat oven paa Slagterilabora-

toriets Bygning. MdsskrDyrl.LIV359. \\ m.
h. t. stof, vædske: paaføre; tilsætte; navn-
lig m. h. t. tilsætning, der skal gøre mad-
og drikkevarer færdige, give dem smag. *jeg

nyder . . |
kraftig Kirsebærviin, sat paa

Madera i Fioi.FGuldb.il.293. Sæt ikke for

lidt Stivelse i (gardinerne), naar de vaskes.

FruHeib.Hjem.210. Til Limen er sat lidt Alun. 40

Hannover&Smith.Papir.219. sætte boller
paa suppen, se I. Suppe 1.4 (og u. II.

Bolle 2). sætte gær paa øl (Moth.S144.
se ogs. u. I. Gær l}, perikon paa brænde-
vin (Landbo.111.784. se ogs. u. Brændevinj.

II
billedl. Mylady, nu sætter De uden Tvivl

til Deres Rolle. Det er bedst vi bryder Prø-

ven af, indtil De har læst den over igien.

Tode.S.51. »Kraft er i hans Lemmer sat,
|

Skuldrene er brede. Winth.1.6. \\ uden (ud- 50

trykkelig) forestilling om fast forbindelse, som
udtr. for, at noget ledes hen til, fyldes i noget

andet, (han) sætter . , Strøm paa sine For-

stærkere, ^ariftadto.7526.30. sætte ild paa
(ell. i) et hus olgn., se I. Ild 3 (og l.z). \\ i

udtr., der angiver, at noget underkastes en

vis behandling, gøres færdigt, fuldendes, faar

en ønsket form ell. tilstand, sette top på
tønden. Moth.S145. sætte Glands paa (o: po-

lere). vAph.(1759). sætte Luv paa Klæde, eo

VSO. Hun var vel nok et Jern til at sætte

det rette Snit paa Tø]\Bnchh.FD.30. i faste

orb. (ofte m. overf. anv.) som sætte farve,
kulør, lugt, præg, smag, sminke paa,

se I. Farve 2.1 osv.; i udtr., der angiver, at

noget forringes, ell. (i videre anv.) at en
nedsættes, bagvaskes: sætte en klak, klik,
(skam)plet paa, se I. Klak 1 osv.; (jf. bet.

16.3 ; 1. br.) m. særlig tanke paa det frem-
bragte resultat: sætte krøller i haaret
olgn., se I. Krølle 1. (nu tiæppe br.) m. h. t.

aabning, hul: sætte Hul paa en Tønde.
vAph.(1759). sætte Hul paa Brød (0: be-

gynde at skære af).smst. 8.3) sætte paa
brugt billedl., i forsk, udtr., der betegner af-

gørelse, afslutning olgn.; dels {^): stikke
et kort med et højere, han satte esset paa
kongen

j
sætte trumf paa, se Trumf.

II
dels (dagl.): bekræfte, bedyre med en ed.

Carl satte mange „Pænnedø'er" paa, at han
ikke kunde læse det.Cit.l806.(Oehl.Er.II.

37). (bonden) satte endog en drøi Bonde-
Eed paa: at det slet ikke nyttede os. Agre.

RK.28. Feilb. 8.4) billedl, i udtr. for aande-
lig paavirkning; især i forb. som sætte
noget i en, faa en til at tro noget; bilde en
noget ind; ogs.: faa en til at gøre modstand;
gøre trodsig; opirre; lokke ell. faa en
til noget. Moth.S135. Jochum havde faaet
sin Løn, og vi andre intet, og saa satte

(Lars) i os, at vi skulde sætte Herren Stolen
for 'Døxren.Rahb.ProsF.lV.lU. Hva' er det,

Du gaar og sætter i Drengen . . ? Han er

altid rent kulret, naar Du har vaaren her!

Wied.Thum.57. sætte en noget (fluer, gril-

ler) i hovedet, se Hoved 6.4 (og I. Flue
1.4, I. Grille 2.ij. jf. bet. 9.5: sætte en en
skræk i blodet olgn., se I. Skræk l.i.

||

t sætte en noget paa ærmet, d. s. s.

binde (2.i) en noget paa ssTmet.Moth.S142.

9) bet. 6-7 (og 8) i forb., der nærmere an-
giver plads, stilling og tilstand. 9.1) i udtr. for

plads (i forhold til noget andet), stilling

(inden for en helhed). Ingen tænder et Lys,

og sætter det i Skiul.LMC.2i.33. sette til

stytte.Moth.S147. jf. bet. 17.2: det (vil i

tennis) være fordelagtigt at sætte Bolden
saa nær Pladsens Grænselinier som muligt,

hvorved man søger at tvinge Modstanderen
uden for Pladsen. Gt/wn.//. 220. i udtr. m.
overf. bet.: sætte i et vist lys, i relief,
til skue, i vejret, se I. Lys 6 osv. sætte
(en ell. sig) noget for øje olgn., se Øje.

II
m. h. t. (del af) redskab olgn. Dværg-

signalet er sat paa „Forbikørsel forbudt".

DSB. Sign. III. 45. Førerbremsehaandtaget
sættes i 2., 3. eller 4. U&k. LokomotivT.1943.
lOO.sp.l. sætte i saks, se Saks 6.7. sætte
flag(et) i sjov, se II. Sjov. || om stilling,

der afviger fra den normale, sette dørren,

lågen, vindevet på klem. Moth.S142. sætte
en Tønde paa Enden, paa Skraa, paa Hæld.
VSO. jf.: Bygerne satte Himmel og Hav i

ét.MylErich.S.119. sætte paa den anden
ende, se I. Ende I.4 (og Hus 2). jf.: de
(raabte) Hurra, saa de nær havde sat Huset
over Ende. Oldemors Erindringer. (1908). 93.

sætte sin hat paa tre haar, paa snur,

XXIII. Rentrykt */• 19M 12
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se II. Haar 1.2, II. Snur 4. sætte en sag

paa spidsen, se I. Spids l.io. sætte (et

skib) over styr, se III. Styr 3.i. (jf. bet.

6a) m. h. t. legemsdele: sætte fra hinanden,

som Benene, skræxe. vAph.f1759). (katten)

sætter Halen til YeJTS. KrJens.DF.45. jf.

bet. 16.3: Du kunde gaa som (o: gaa for at

være) Dreng, naar du ikke satte Kalveknæ.
Oravl.EP.66. sætte næsen højt i sky.

for bevægelse, virksomhed, sette Planeterne
udi en CiTkel-Ga.ng.Holb.Ep.1.231. det af

Garnisons-Auditeuren giorte Forslag . .

kunde sættes i Udøvelse. Stampe. 1.466. en
moralsk Egenskab, som man vilkaarlig sæt-

ter i eller ud af Funktion. Roos.fUnivProgr.
1941.11.78). sætte i bevægelse, drift,
gang, kraft, virksomhed, værk, se

Bevægelse 1.6 osv. \\ m. overgang til bet. 9.i

i vejret, se Næse 3.2. (jf. I. Næse 8.2^ om lo og 9.3, i udtr., der angiver forbindelse, sam
skib: sætte Næsen under (o: stadig faa

forstævnen overskyllet). Scheller.MarO.
||

(m.

overgang til bet. 9.2) m. tilbagetrængt sted-

forestilling; dels i udtr., der angiver, at noget

tilbydes andre til brug, overlades til andre,

(den nye pæresort) blev hurtig sat i Ran-
delen. Bredsted.Pom. 1.374. (automobilen) vil

kunne sættes paa Markedet til en Pris af

under 6000 Kx.PoVU19M.12.sp.5. sætte

menhæng. sætte i forbindelse, i ind-
greb, i lave, i led, se Forbindelse 3 osv.

II
i forb. m. paa: sætte paa aktier, paa

en vis (god ell. daarlig) fod, paa prøve
osv.

II
sætte et skib til vands, se Vand.

II
i forb. m. under, en lukket Kedel, som

man ved Hjælp af en Sugepumpe sætter
under lavere Tryk end Omgivelserne. J^poi.

(1938).15. Finérbladene . . sættes under
paa ell. til auktion, se Auktion, sætte til 20 Tiyk.LSal.XI.513. sætte under indgreb,
(ens) raadighed, se Raadighed 1.3. sætte
(noget) til salg(s), se Salg. dels i udtr. for

sammenstilling, sammenligning: sætte noget

ved siden af, se I. Side 8.4. jf. sætte i

lighed, i ligning, i parallel med u.

Lighed 3.2 osv.
\\ (jf. u. bet. 3.1j i forb. m.

(i)mod; dels (sml. bet. 6.1J i egl. bet.: sette

imod til stytte.Moth.S139. (han) sætter

Vaabnet mod Brystet. Soya.AY34. jf. bet

se Indgreb 1. m. overgang til bet. 9.1 : sætte
under vand, se Vand. || i udtr., der beteg-

ner ophævelse af tilstand. Sætte af Lave.
vAph.(1764). nu kun i forb. som sætte ud
af funktion, kraft osv., se bet. 55.5. 9.3) (jf.

bet. 10^ til bet. 9.1-2, i udtr., der betegner

rigtig ell. ønsket plads, stilling ell. tilstand,

inddeling, ordning, sætte paa ret køl,

i orden, paa plads, i ell. paa række
6.4: sætte ryg (i)mod ryg, se Ryg 3.2. 30 (nu næppe br. rad. Moth.S137.143. VSO.),
sætte skulderen mod noget, se I. Skulder

2.3. dels (jf. VI. mod 5.2^ i udtr. for mod-
stand ell. fjendtligt forhold: Herren satte den

Enes Sværd imod den Anden. Dom.7.22.
Fienden satte sin hele Styrke imod os. VSO.

jf.: (han) satte en kort Modstand mod
sine Tankers Flugt fra Firenzes Omegn.
Schand.BS.458. især i udtr. som sætte
haardt (i)mod haardt, list (i)mod

i stand, i system osv., se I. Køl I.2 osv,

jf. sætte i uorden u. Uorden. 9.4) til bet.

9.1-3, m. adj. (som præd.) ell. (nu især) adv.

sætte Krydsviis . . Nexel\us.vAph.(1759).
sæt Fjeren ret udi min Kat. ChievitzARecke.

Lodsen.(1851).51. (han) satte . . Kasketten
lige.MartinAHans.JR.236. sætte sin hat
højt, lige ret, se I. Hat l.z.jf.ovf. sp.l79^^:

Skibet satte imellem Forenden saa dybt, at

list, magt (i)mod magt, raat (i)mod 40 Vandet spolede over Kabyssen.PMøZL^2S55^
usødet, se haard 3.2 osv. dels (jf. ovf. 1.23

og VI. mod 6^ i udtr. for sammenligning,

sammenstilling (og et derpaa grundet mod-
sætningsforhold): Man kan og sætte den
ringe ålmdes tåle paa én sted imdd den
ringe almues tale paa en anden. Eøysg.AG.

106. et Verk, som man vel tør sætte mod
l'Esprit des loix.JSneed.L299. Rubow.LK.ll.
9.2) i udtr., der angiver tilstand ell. forhold;

11.228.
II (jf. bet. 10.2^ ^ i udtr., der angaar

et skibs rejsning, takkelage m. m. Sæt Ankeret
frie for Siden af ?>ki\iet\SøLex.(1808).123.

sætte en Mast foTover. Scheller.MarO. sætte
kant, se II. kant 1. sætte omhov, se

omhov.
II (jf. bet. d.2) i udtr. for tilstand.

sætte Landet vidaabent for . . omløbende
Bedragere (fra udlandet). PAHeib.US. 98.

sætte dækket tørt, 4>- sætte af dækket (se

især i forb. m. i. *Giør vor Konge sterk og 50 u. bet. l.z). OrdbS. 9.5) (delvis til bet. 8.2,

stoor,
I

Sæt hans Land' i Fred og Floor.

Kingo.SS.

I

II. 32. sætte et Huus i lys Lue.

YSO. sætte i fare (Molb.DH.Il.261), ro,

staa, vove (se I. Ro I.2 osv.). \\ i udtr.

for en vis behandling, tilpasning, udformning.

De efterfølgende Kejserinder anvendte stor

Fliid paa at udlegge Silke-Orme, og at sætte

Silken udi AThe]de.nolb.Ep.III.246. Papiir

er og bliver Papiir, indtil det opløses, men

delvis til bet. 9.1-3 (ved obj.-skifte); jf. ogs.

bet. I6.5J i udtr. for en paavirkning, som
bevirker en tilstandsforandring, sætte fart,

kraft paa noget, se Fart 2 osv. jf. bet. 9.3:

sætte skik paa, system i, se Skik 2.3,

System 4. sml. flg. gruppe: sætte liv i (en

ell. i kludene, papirerne), se Liv 7.2.
||

(sml.

bet. 8.4J om aandelig paavirkning. (Holberg)

har sat Smag i den Danske Nation til Læs-
imidlertid kan det sættes i mange Figurer, eo ning.Langebek.SA.39. W. satte Energi i ham.
Suhm.IL69. organiske Stoffer, som ere satte

i Gænng.Manufact.(1872).279 (jf. u. 1. Gæ-
ring l.i). især i forb. som sætte i blød,
i scene, i stræk, se I. Blød osv. || i udtr.

AaDons.MV.183. sætte mod i en, se II.

Mod 3.

10) videre anv. af bet. 9.1 og (især) 9.3,

navnlig m. h. t. (dele af) redskaber: bringe
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paa (bestemt, rigtig) plads, i stilling; stille

(op); undertiden ogs.: indstille til at virke;

bringe i funktion. lO.l) i al alm. Fæst-

ningen . . forbeholdes frie Raadighed til at

trække eller sætte Sluseværkets Stibord.

MR.1841.4. Om Morgenen „papirer" (far-

veren) sin Presse, som han har „sat" Aftenen

i FoT\e]cn.Dengl.By.l927.36. Sejlene blev

gjort los, og Sidelanternerne sa.t.KnicdAnd.

HH.169.
II

(jærnb.) m. h. t. signal spec:

stille saaledes, at det giver lov til kørsel (mods.

III. stryge 8.2J. Udkørselssignalet sættes.

LokomotivT.1922.149.sp.l. jf.: der blev sat

Indkørsel for Tog 651.smst.l938.143.sp.2.

II fjf- ^^'- 15-*; "" dial.) m. h. t. ur: stille

(IY2.2). sette . . klokken ret efter solen.

Moth.S129. Jeg har ikke sat . . mit Uhr i

Dag. FSO. Feilb. FrGrundtv.LK.37. CRei-

mer.NB.152. 10.2) 4> "*• ^- ^- rigning, sejl

olgn.: bringe i (rigtig, hensigtsmæssig) stil-

ling og derved faa til at virke; især: stram-
me; (ud)spænde. Vores Undervant og

Stag maatte sættes, da de hang formelig

løse og i Bngt.JJPaludan.Er. 117. Under-
sejlene sættes og strækkes ved Hjælp af

Halser og SkøåeT.Bardenfl.Søm.1.95. sætte

en Ende tsist. Scheller.MarO. sætte et flag,

hejse det. Sal.*XXI1.962. sætte sejl, se

I. Sejl 1.3.
II

uden ohj., i forb. som sætte
paa et fald, fire paa; skrække; skrænse.

SøLex.(1808).124. Scheller.MarO. (nu næppe
br.) m. h. t. sejl: stryge, (koffardiskibe)

skulle, naar de mode noget af Vore Krigs-

Skibe, hilse samme, i det de, om de have
Mærs- eller Top-Sejl . . sætte paa deres Sejl.

SøkrigsA.(1752) .274. \\ m. overgang til bet.

16.8, i forb. som sætte bugt i en mast,
stramme vant og stag saa meget, at masten
krummes. Harboe.MarO. Scheller.MarO.203.

10.3) TO. h. t. fangstredskab: udspænde;
opstille, sætte doner, fælde(r), sna-
re (r), se I. Done osv. \\ især m. h. t. fiskeri-

redskaber, (navnlig i forb. sætte garn^. sette

T\iseT.Moth.S129. de 5 Garn, som der aarlig

sættes i Søen. Tidsskr.f.Naturvidenskaberne.

11.(1823).359. (kutteren skulde) sætte Garn
. . nord for Skagen. Tidsskr.f.Redningsvæsen.
1937.75.sp.2. sætte Kroge. UfF. AarbFrborg.

1944.7 Iff. billedl.: de Garn han sætter for

mig, skal han selv blive indvikklet udi. Holb.

LSk.IV.lO. VSO. .sætte ruser for, se I. Ruse
1.1. — uden obj.: Feilb. AarhFrhorg.1944.67

.

spec. (bornh.): udsætte sildegarn. Esp.
347. det var første Nat i Aar de havde
været ude at ,,sætte" efter den (o: høst-

silden). AndNx.DM.III.213. 10.4) (jf. bet.

14.4; bogtr.) stille typer i orden, saaledes at

der kan trykkes med dem; frembringe en
sats (nu ogs.: ved mekaniske hjælpemidler)

;

i videre anv. (ofte i forb. sætte paa^, m. h. t.

det, der skal trykkes (side, ark, bog), de
Malabariske Trykkere (maa) legge Haan-
den med paa at sætte og aflegge, saa og ved
Pressen hielpe.LTid.1737.390. Hvordan skal

vi dog faa det ind i Avisen i Morgen? Den
er vel sat. Schand.F.323. (sætteren) havde
sat paa en AaisbeTetmng. PHans.KK.90.
Selmar.U59.472. 10.5) (gart. ell. landbr.) m.
h. t. planter: (ud)plante, navnlig med
bestemte mellemrum, i rækker; ogs. (især dial.)

m. h. t. knolde, frø: lægge, træerne er sat

efter snor. Moth.S132. Naar Rørrækkerne ere

fyldte med Sand ved Sandflugt, sætter man
10 . . nye Rørrækker ovenpaa . . man sætter,

eller som det her ialmindelighed kaldes,

planter, en eller et Par Rækker langs hver
Side af de først satte. Andres. Klitf.284. (han)
havde ladet Graveren sætte et Rosentræ paa
GraYen. Bang.11. 70. I Førstningen satte man
Roefrøet med Haanden. BornholmsTidende.
Julenummer.1942.28.sp. 3. ofte i forb. som
sætte kaa\ (Moth.S219. UfF.), kartofler
(se Kartoffel l.\), log (UfF.), pile (smst. jf.

ip VSO.), ærter (Thiele.111.64. CReimer.NB.
570). 10.6) m. h. t. haar, tøj (klædnings-
stykker): faa til at sidde (II. 7.2). *Har hun
(o: en 12aars pige) ei lært at sætte Hatten
selv?FGuldb.II.204. Hendes blonde Haar
var ualmindelig smukt sat.fPCJZahle.Etats-
raadindeBruun.(1853) .79 . han . . satte Slips.

LeckFischer.Ka.45. han satte sit tøj efter

slagsmaalet
j 10.7) (1. br.) m. h. t. ansigtet

og dets træk: lægge i visse folder; give et vist

30 udtryk, sætte alvorligt Ansigt.vAph.(1759).
B. satte store Øjne. Elkjær.MH. 161. jf.

Krist.Ordspr.217.591. nu især i udtr. som
sætte et ansigt op, se bet. 49.6.

Il) (jf. bet. 6.1 (slutn.) og 9-lOj lægge
noget oven paa noget andet, saaledes at

der fremkommer en bunke, en stabel
olgn., ell. rejse noget (paa højkant), saa-
ledes at det rager i vejret. I l.l) * egl. bet.

sætte pæle. Moth.S129. sætte sten paa
40 sten, se Sten 3.3. sætte (en) dam, (nu

næppe br.) i damspil: sætte en brik oven paa
en anden for at betegne, at denne er blevet en
dam (II.l). S&B. jf. VSO. \\ m. h. t. brosten:

samle til brolægning. Rømer.Adversaria.(udg.
1910).172. det Sandlag, hvori Brostenene er

sat. DSB.Banebygn.(1937).132. jf. bet. 11.3

:

Vil man have Brolægningen (i stalde) meget
fast og tæt, sætter man den paa et Beton-
underlag. GnMdtem.//Ms5.i03.

II
m. h. t. monu-

50 ment, mindesmærke olgn. de heste, som Judæ
konger havde sat (1871: indvietj til solen,

i Herrens huses mågang.2Kg.23.11 (Chr.VI)

.

Her er jeg sat til en Bautasteen
|
At vidne

for Slægter i ^oråen. Grundtv.Udv. 1. 756. den
Marmorsten, de havde sat (paa graven). Søi-

herg.KK. 1.125. 11.2) m. h. t. brænde, korn,

tørv olgn.: samle, lægge, opstille i bunke,
dynge, stabel; ofte (jf. bet. l.d) m. forestilling

om, at noget hensættes, gemmes et sted. vAph.
60 (1759). han (brugte) det murede Kapel til at

sætte Hø i.NRasmSøkilde.B.18. Træet var
sat. PoU^U1942.12.sp.2. sætte kornet (o: an-

bringe det i laden). Feilb. ofte i udtr. som, sætte
i favn(e) (Rømer.Adversaria.(udg. 1910).172.

12-
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Moth.S135. jf. u. Favn 4.2), i hob(e),

hæs, skok, stabel, stak osv. \\ m. olj.-

skifte, sætte hob (UjF.), hæs (JPPrahl.

AC.75. Korch.LL.13. FrGrundiv.LK.255),

stak (se I. Stak I.2). 11.3) (jt. hel. II.4;

danne, rejse noget ved opstillmg, opstaUing,

sammenlægning olgn. (man) træder (halm)

deroven paa Gjødningen det fasteste mue-

ligt er tilsammen. Saa begynder man atter

\illie. Moth.S138. især i udtr. sætte noget

i ens h a a n d. iHo</i.(S'i36. *Du vente . ,

taalmodelig |
Paa hvad Guds Ord forjætter,

|

Saa du med Glæde uden Svig
|

Alting

i Guds Haand sætteT.Grundtv.SS.in.386.

12.2) overlade en noget som sikkerhed
for et laan, gengæld for en ydelse, sætte i

pant, til pant, se Pant 1.2. m. obj.-skifte:

sætte borgen (Joi.l7.3(Chr.VI). D&H.),
. at lægge et nyt Lag (gødning) . . og saa- 10 kaution (vAph,(1759). D&H.) ell. (især)

ledes bliver stedse ved. Dette kaldes egentlig

at sætte en Mødding. Fleischer.AK.95. Nogle

Markfund . . vidner om, at man i Sten-

alderen undertiden begravede de døde uden

at sætte Høj over dem. SvendbAmt.1922.15.

især m. h. t. hegn, gærde olgn.: sætte Planke-

værk om Haugen. VSO. Dæmningen blev sat.

JPJac.II.63. sætte et dige (VSO. Feilb. jf.

u. I. Dige 2.2j, gærde ^se lY Gærde l.ij, hegn

pant (se Pant I.2).
\\

(dagl.) overlevere til

en pantelaaner, et pantelaanerkontor (spec.

assistenshuset) som haandpant for et laan;

pantsætte, mit Uhr har jeg maattet sette

paa Assistence-Huuset for at faa Penge.

Argus.l771.Nr.l4.3. *i Hatten blev stukket

en Hejrefjer, |
— Agraffen blev sat hos en

Jøde.Drachm.SB.141. jeg har maat' sat

mine Læ'rsko for 4 Ki. KLars.KYl. 12.3) i

(VSO. JOlr.(DGL.L503)), stakit (se Stakit 20 udtr. fra væddemaal, spil, som betegnelse for,

2). — spec. (jf. Soldsætter; foræld.) m. h. t

sold: lave. SMBeyer.E.55. || i videre anv. (jf.

let.15.2), m.h.t. grænse: sætte grænse (for),

skel (i), skranker (for) osv., jf. I. Grænse

2.2 osv. 1 1.4) (jf. bet. 11.3j m. h. t. bygning,

bolig olgn.: rejse; i rigsspr. navnlig (jf.

bet. Q.i) m. tanke paa placering og ofte om
midlertidig konstruktion (teltslagning olgn.).

en tømmermand, der vil bygge et nyt huus.

at man vædder om noget, gør et indskud i

et spil, et lotteri olgn. *Saa sæt du ind din

gode Hat,
|
Om ogsaa den er graa,

|
Saa

sætter jeg min Perlesnor,
|
Tag den, om

du kan iaae\Da.Kæmpeviser,udv.afGrundtv.

(1874).193. hun satte et Tyvefrancstykke

og tog femhundrede Francs ind. KMich.K.87.
(han) satte sine sidste 260 £ paa Aboyeur i

Aarets mxby.BerlTid.*''U1944.M.8.sp.4. jf.

maae Jiave omhu for at sette det aldeles 30 bet. 15.5: Hvor høit sætte vi'iVSO. sætte i

fra grVindGn.2Makk.2.30(Chr.VI). saadanne

Boder (maa) ikke sættes paa de Stæder,

hvor det . . kand hindre Farten udi Gaderne.

Forordn. (Kvartudg.)"/iol701. IL 6. § 2. Nu
skulde der brydes Sten . . til Fodmur og

denne sættes. BornhHaandvEr.69. spejderne

fik lov at sætte deres telt paa engen
j
Feilb.

i anden anv.: sætte en brønd, mure en

brønd op; lave en brønd. Ugeskr.fRetsv.1942

lotteriet, se Lotteri 1.2. (jf. u.bet. d.i)iforb.

m. (i) mod: hvad vil du sette imod? Moth.S
139. *sætter Du mod Slentringer dit Guld,

|

Hvad nytter Dig, om Du vandt Lommen fuld ?

Blich.(1920).XV223. Krist.Ordspr.106. jf.:

„Een kand have bedre Hoved end en anden.

Een kand lære saa meget i et Aar, som andre

udi ti." — „Da tør Per Degn nok sætte sit

Hoved mod hvem det skal \æTe.''Holb.Er.L5.

A.254. ÅarbSorø.1942.50. sætte en ovn, 40 sætte ti mod een olgn., se u. IL en 1. || i

(nu dial., jf. dog Ovnsætterj opmure ell. op-

stille en ovn. FrGrundtv.LK.267 . \\ i forb. m.
præp.-led, der angiver, hvorledes noget er op-

muret ell. opbygget, (jættestuerne har) lange,

af store flade Stene satte og dækkede . . Ind-

gange. Wors.6'0.26. en Hytte, hvis Bagside

er gravet ind i en Brink. Kampstensmuren
er sat i 'Lex.Skjoldb.A.15. m. overgang til bet.

18.1, i forb. m. med: Kaminen var sat med

udtr. for bøde, straf i spil. sætte bet, se

I. Bet 2. i videre anv., i udtr. for, at man
paafører en anden et tab: sætte en beter,

se I. Bet 2. jf.: Dubler man længer en Spar-

melding (i bridge) for at sætte Modspillerne

Vndertiæk? PoV/2l928.Sønd.l4.sp.2. \\ oni

indgaaelse af væddemaal. sætte væd, til

væds, væddemaal, se Væd osv. || i udtr.

for, at man tager en stor risiko, er nær ved at

brændte Mursten. JPJac.(1924).1. 11. Væg- 50 niiste ell. mister alt. *nedrigt er det Folk,

gene var sat med Graasten fra Marken
Elkjær.RK.48. \\ i udtr. for at tage bolig et

sted, nedsætte sig. jeg vil sætte (1931: opslaa^

min Bolig midt iblandt Eder. 3Mos.26.11.

to store Kister, fyldte med Guldringe og
Juveler . . en ung Juveleer kunde sætte

Boutik med dem. HCAnd.Breve.L181. især

i forb. som sætte bo, se I. Bo l.i.

12) (til bet. 6-7j i udtr., der angiver, at

Der glad sit Alt ei sætter paa sin Ære.
Rahb.Jd'A.42. sætte alt paa eet kast,

eet kort, se IL Kast I.2, IL Kort 2. sætte
paa spil, se I. Spil 5.2. sætte over styr,

se Ill.Styr 3,2. — (nu sj.) i udtr. for livsfare:

Jeg satte all min Skiebne paa denne eeneste

Punct, enten maatte jeg faae fat paa et

Skib, eller jeg maatte døe af Hunger. Eo-
binson.L46. sætte sin hals (se I. Hals 2.2^,

man anbringer noget midlertidigt i en 60 sit hoved (se Hoved B.2), sit liv (Skuesp

andens varetægt, deponerer det hos ham,
overlader ham det. 12.1) (nu sj.) i al alm.

sette i nogens gemme. Moth.S136. sætte i

SiikeThed.vAph.(1759). \\ billedl. sette i éns

X.155. Ing.EM.1.156) paa noget. 12.4) an-
bringe midler, penge paa en vis maqde for

at faa udbytte af dem; ogs. (især i forb. m.

paaj; anvende (til et vist formaal); koste



185 sætte sætte 186

(paa). (ofte i forb. som sætte penge i

banken, i et foretagende, paa rente,
se Bank (II.l) osv.; om fori. som sætte
penge fast se I. fast l.ij. Pengene skal

sættes paa Vnontetnr. Holb.llJ.III.6. En
Mand af store Midler maae sætte dem . . i

Jordegods eller i Handelen. JSneed.IY532.
Alt, hvad hun havde fortjent . . havde jeg

sat i Linned. Holst.UH.119. Et eller andet
rigt Menneske maatte sætte Penge i Fii-

miiet.LeckFischer.KM.129.
\\

(nu 1. ir.) m.
h. t. person: anvende (penge) paa ens

uddannelse, hjælpe med forretning olgn. Jere
(o: Erasmus's) Forældre have satt store Penge
paa ]ei.Holb.Er.Y5. Jeg har sat Penge nok
i mg.KBirkGrønb.SF.12. 12.5) overf.; dels i

forb. m. i, i udtr., der angiver, at man be-

tragter noget som særlig væsentligt ell, vigtigt,

er villig til at ofre noget for det. vi vænnes
til at sætte Lyksalighed . . i de Ting, som
vi ikke ha,ve.JSneed.VIII.510. jeg sætter en
lille Forfængelighed i at være den første,

som har nævnt (dette).Hjort.KritLit.III.7.

At jeg sætter saa Meget i at blive kjendt
udenfor det lille Danmark, er vist ikke at

dadle hos mig. HCAnd.Breve. 1.296. især i

udtr. som sætte sin stolthed, sin ære i,

se Stolthed, Ære. || dels (jf. bet. 8.2^ i forb.

m. paa ell. (navnlig) til, som udtr. for, at

man knytter særlig forventning til noget, har

særlig tro til det; i forb. som sætte sit

haab til ell. paa, sit hjerte til, sin lid

til ell. paa, sit sind til, tillid, tro til,

se Haab (2.4) osv. i udtr. for mistro, tvivl:

sætte mistillid til, tvivl paa, se Mis-

tillid ost;.

13) (jf. bet. i) egl.: bringe i en lavere

stilling; sænke; give mindre plads ell.

mulighed for at røre sig. 13.1} (jf. bet. 2Q.i;

nu næppe br.) faa til at synke; spec:
presse, trykke sammen, sette i skeppen
(o: trykke korn fast ned i skæppen). Moth.
S137. 13.2) (jf. sætte i staa olgn. u. bet. d.2)

m. h. t. (ting i) bevægelse, virksomhed: bringe

til standsning; dæmpe; standse; stille.

*(regn) letter Luft og sætter Støv. Gjel.KH.
167.

II
især m. h. t. maskine, mekanisme (og

devines virksomhed, gang), (han) bremsede
haardt op . . Han havde imidlertid ikke lagt

Mærke til, at der bag ham kom en Linje 10.

Da han „satte" Bilen, tørnede Sporvognen
mod den. PoU^/itl935.3.sp.4. hvis Blæsten
(i kupolovnen) af en eller anden Grund har

været „sat" i en halv Snes Minutter eller

mere, saa kan der danne sig en Hvælving i

Ovnen, der standser Nedglidningen.67ø6en-
bogcn.(1938).295. Feilb. jf. sætte pal u. 1.

Pal 1.2. (især dial.) m. h. t. mølle: Feilb.

FrGrundtv.LK.206. 13.3) (nu især dial.) m.
h. t. vækst ell. naturlig afsondring: hemme;
standse, sætte . . Mælken i en Kones Bryst.

Levin, især om ko: slaa af paa mælken; (være
ved at) blive gold. Det er ikke rentabelt at have
dem til (at malke). — Køerne sætter Mælken

paa den M&Skde.AaPallesen.FattigmandsLykke.

(1925).101. Kværnd. Halleby.205.
\\ (jf. bet.

21.3) uden obj.; om ko: give mindre mælk.
Skattegraveren.1887.1.69. Kværnd. i forb. m.
paa; dels m. h. t. mælkegivning, i forb. sætte
paa mælken. Skorstensrøgen . . fik Køerne
til at nyse og „sætte (Pont.F.1.76: sætte afj

paa Mælken". Pont.N. 154. DanskLandbrug.
1937.414. dels m. h. t. korns vækst: stormen

10 setter (o: tager) på komet. Moth.S142. UfF.
13.4) m. h. t. noget, der kan trykke, tynge,

besvære en; dels (nu 1. br.) m. h. t. (fed,

tung) mad, (svær) drik: bevirke bedre for-

døjelse af; fjerne de skadelige virkninger af.

de deiligste fede Aal, og paa dem skal

man drikke Brændeviinssnaps ; „den sætter

A&lenVHGAnd.(1919).IY71. Der champag-
neredes til over Middag. Af og til kom der

Portvin, for det „satte" Champagnen, paa-
20 stod Slagter V.Schand.BS.UO. || dels (især

dial.) m. h. t. sygdom ell. smerter: standse;

kurere, (navnlig i forb. som sætte feber^,

Tode.SJ.1.172. Det gjør mig ellers meget
ondt, at De er syg; men nu er jo Feberen
s3it.HCAnd.Breve.I.43. Narkotiske Midler
sætter Smerterne. F/SO. AarbMors.1922.36.

UfF. 13.5) (nu 1. br.) billedl.; især m. h. t.

aandelig uro, ophidselse: berolige. Haver
jeg ikke sat, og stillet (1871: tysset og bero-

30 liget; min siel? Ps.l31.2(Chr.VI). Imellem
er jeg . . ikke i godt Humeur, men saa har

Maria sin egen Maade at sætte det paa.

HCAnd.SS.lY.9. Det vil sætte hans Hofmod
lidt. y-SO. Gjel.GD.171.

14) om mundtlig ell. skriftlig virk-
somhed ell. om tankemæssig virksomhed,

som den ytrer sig i skrift ell. tale. 14.1) m. /i. t.

tegn, figur olgn.: anbringe; navnlig m. h. t.

skrifttegn: nedskrive, sætte Tone-Tegn over.

40 vAph.(1759). (jeg har) sat en feil Adresse

paa (brevet). Brandes.Br.1.31. Selvom Jour-

nalist X overfalder mig på det mest gemene,
sætter han altid „Hr." foran mit Navn./S^em-
cke. Tegnestifter.(1938). 124. sætte i gaase-
øjne, klamme(r), parentes, ;"/. u. Gaase-
øjne (4) osv. sætte kors, kryds, mærke,
notabene (ved), se Kors (3.3) osv. sætte
et nul til, en streg over ell. under, se

\. Nul 1, Streg l.i. jf. bet. 14.2: sætte pen til

50 papir, se L Pen 2.2. i udtr. for, at noget da-

teres, underskrives olgn.: sette dagen (o: da-

toen) under et hTéi.Moth.S148. sætte sin

Underskrift \)&a.S<&B. sætte sin haand
under (jf. Haand b.s), sit navn paa ell.

under (Moth.8148. Jeg sender Dem . . en
Vexel . . De maa selv sætte Deres Navn
bagpaa den. Coll.(HGAnd.BC.IV.100). jf. u.

Navn b). sml. sætte segl for, paa, under u.

IL Segl 1.1 og 2.
||

(især gram.) om anbrin-

60 gelse af læsetegn; ofte i forb. som sætte
tegn, anbringe interpunktionstegn, sætte et

Comma..vAph.(1759). komme i tvivl ora,

hvor man skulde sætte stort forbogstav og
hvor ikke. Verner.134. Tegnsætningen følger
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. . det grammatiske Princip, at man sætter

Tegn mellem visse Ordgrupper, som hver
for sig danner en grammatisk Enhed. Bertels.

(Glahder.Retskr.zxviii). sætte parentes,
punktum, spørgsmaalstegn osv. \\ i

udtr., der (egl.) angiver, at noget opnoteres.

sætte paa karvestokken, paa listen
(VSO.), i regning, paa regningen ('Tje-

nerne kan glemme at sætte en leveret Vare
paa 'Regningen. Pol.*/sl940.3.sp.2)

,
paa det

sorte bræt olgn. sætte en et x for et u,

se X. 14.2) i udtr. for mundtlig ell. (navnlig)

skriftlig fremførelse ell. meddelelse, sætte (o:

fremsætte) for Hetten.vAph.flTSO). (jeg)

sætter disse (grove) Talemaader (o: eder)

rent ud i al deres ufine Tydeligheå. JHelms.
0.135. Som Prøve paa Harpestrengs Beskri-

velse af Lægeurterne kan sættes Stykket om
Buglosa. OFms.Lt7<.7S. sætte noget i avi-
sen olgn. (jf. u. let. S.i): Politiet sætter

hans Billede i Bl&dene.PoU'/uWél.r.sp.S.
se ogs. I. Avis 2. sætte paa programmet,
se Program 2. || i udtr., der angiver, at noget

underkastes diskussion, er genstand for drøf-

telse ell. overvejelse, sætte under (ell. til.

Lokomotiv T. 1943. 136. sp.l) afstemning,
paa dagsordenen, under debat, jf.

sætte i ell. uden for tvivl (se Tvivl osv.).

14,3) m. overgang til let. 16.4, som udtr. for,

hvorledes noget anbringes i en sammenhæng,
inddeles, ordnes i skriftlig ell. mundtlig frem-
stilling, (jeg) sætter Relations-navne i de
Afdelinger, som andre give Titler af Casus.

Høysg.S.aS^. da han skrev Daphnis, tog han
af et Lexicon en italiensk Flod og satte i

GTSskenlånd. Bagges.DVIX.404. Den, der . .

gjorde sig bekendt med, hvad der læstes i

den tyske skole, maatte blive slaaet af den
ensidighed, hvormed Goethe-Schillertiden

var sat i centium.GadsMag. 1932.131. || i

udtr. for tale, ordføjning. 2Makk.l5.40(Chr.
VI). Sætte fra hinanden, (Tanker, Sæt-
ninger) udvikle; detaillere (det), beskrive,

forklare nø]e.Leth.(1800). *Lær først at sætte

dine Ord, at tale
|
Som man skal t&le. Hrz.

VIII.98. sætte sine ord paa skruer, paa
stylter, se I. Skrue 3.2, I. Stylte 1.3. (gram.)

m. h. t. lyd, ord, sætningsled, sætninger: give

en vis form ell. en vis plads i sammenhængen.
i alle disse tilfælde vil mangen en . .

sætte entalsform. Wiwel.147. (barnet vil) ikke

sætte „d" for „g" i ord som smage, bage.

Jesp.Børnesprog.(1923).25. i tysk sættes ver-

bet i bisætninger sidst i sætningen
j 14.4)

(jf. bet. 14.3J i forb., der angiver, hvorledes

tanker ell. følelser udtrykkes, ell. i hvilken

form man fremstiller et emne. Engang kom
et Par Filmsfolk op til mig for at forhandle
med mig om at sætte den (o: en roman)
i ¥ilm.Aakj.EE.156. Selv om hun ikke havde
kunnet sætte det i Ord, saa følte hun tydeligt

nok . . den Skæbne, som hang over Slægten.
IsakDin.FF.274. sætte noget i pennen,
i stil, se 1. Pen 2.2, I. Stil 3.1. Il om kom-

position, digtning, sætte i melodi, i mu-
sik, sætte melodi, musik, tone til,

se Melodi 1 osv. sætte i rim (OFriis.Litt.

191), i ell. paa vers olgn.: Moih.S143. det

at kunne sætte sine Tanker i Yexs.HCAnd.
DB.17. (Hugo) sætter her kun Chateau-
briands Les Martyrs paa Yeis. Rubow.HL.13.
sætte ord (Bl&T. BilleskovJ.DD.1.13) ell.

tekst til noget, se Tekst. — f '^den nær-

10 mere bestemmelse: frembringe; komponere;

skabe. Kand I sætte mig et Riim paa det

Ord Henrich Larsen? Holb.Arab.13sc. Meste-

ren, som har sat Stykket. Thielo.M. 12.
||

f gengive i et fremmed sprog; oversætte.

von Haven . . satte ham bemeldte Noviti-

um paa Dansk. Gram.Breve.264. et Par Ord,

som jeg beder Dem . . at faae sat i den
tydske Tnnge. HCAnd.BC.IV48.

15) overf. anv. af bet. 8-10, som udtr. for,

20 at noget fastsættes, bestemmes ell. fast-

slå as. (5.1) som udtr. for, at noget fastslaas

som sikkert, fastsættes som ufravigeligt, grund-

lægges, stiftes, ell. at noget virkeliggøres,

bringes til veje. paa det Sted, som Herren
. . udvælger af alle Eders Stammer til der

at sætte (1931: stedfæstej sit Navn, der

hvor han vil boe, skulle I søge ham.5Jlfos.

12.5. Du har sat (alm.: stiftet^ Gæld. Laue-

sen.RV98. sætte et eksempel, (jf. sætte

30 til eksempel u. Eksempel 2; nu næppe br.)

opstille som eksempel; ogs. : statuere et eksempel.

den Hensigt, man med slige Straffer bør til-

sigte, nemlig tildeels at forbedre den Skyl-

dige, tildeels at sætte et Exem^pel. Stampe.
11.243. Grundtv.Udv.VIII.307. sætte en
rekord olgn., se Rekord, m. overgang til

bet. 15.2: (han) begiærede den Belønning,

som var sat for Sejervinderen.S'c^oMS&øHe.

Saxo.194. han fik den Løn, der var sat for

40 det Arbejde, han ndTettede.Gravl.VF.83.

sætte en pris (paa ens hoved), se I. Pris

3.3.
II

(nu sj.) i udtr., der angiver, at noget

bringes til udførelse, finder sted, sker; navnlig

m. h. t. prøve(lse): en Rival skal sette en

Fristelse paa din Redelighed. ZowGrønne^.
II.5. sætte en prøve paa, se I. Prøve 1.7.

15.2) anordne; bestemme; foreskrive;
m. h. t. tidspunkt: beramme. *Det veed
jeg, i vor Lov beskreven er og sat,

|
At

50 Præsten Tiende skal have, Fogden Skat.

Holb.Paars.36. *Modtag de Vilkaar, Kongen
har os sat. Hauch.DV111.104. Mit Bryllup

med Ragnhild er sat til Jnlen. Hrz.VI.90.

(middagen) var sat til en noget senere Tid

end ellers. Tops. 1.240. Man satte Dødsstraf

for Selvmord, men ingenting hialTp.HjSoder-

berg.Novelletter.(overs.l907).83. sætte ra-

tion (paa), se Ration 1. sætte en regel
olgn., (jf. sat regel u. bet. 31.4; 1. br.) fast-

60 sætte en regel. Mynst.Betr.1.4. Loven sætter

ingen Regler. Bl&T. jf.: Det kan sættes som
en Hovedregel, at Folkeviserne altid har

Qmkvuid. OFriis.Litt.130. \\ m. h. t. maal
ell. (jf. bet. 11.3^ grænse. Kundskab om
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Gud . . sætter en himmelhøy Forskæl imel-

lem os og de JJmælenåe.Eilsch.Philhist.SS.

hvis man vilde flittigt optegne Professor

Nielsens Ord i sine Hefter, satte hans livlige

Måde at fortælle på store Krav til Håndens
Rsi-phed.BiskopFr.Nielsen.(1911).158. sætte
maal for, sætte sig et maal, en op-
gave, se I. Maal 1.4 og 2.2, Opgave 1. i

udtr. for begrænsning af tid; navnlig: fast-

sætte en vis tidsfrist. Dersom hans dage ere lo sen

ska})ei.ADJørg.I^^411. 15.4) bestemme, fast-

sætte, hvorledes noget skal indrettes ell.

ordnes; dels: tilpasse noget til en større

helhed; dels m. h. t. et hele bestaaende af

flere dele: sammensætte. Moth.S132. En,
der ved mange Aars Øvelse har lært at sætte

et ReTpeTtoiie.FruHeib.EtLir.IYlél. (fod-

boldklubben) sætter først Hold i Morgen.
PoU'/iil942.6.sp.2. jf. bet. 16.4: Sætte Sat-

afveie Bestanddelene af Satsen

bestemte, er hans maaneders tal sat (1871:

fastsat^ hos åig. Job.14.5 (Chr.VI). sætte en

Frist til noget. DÆ-H^. sætte (en) stævne,
se I. Stævne 1.2. m. Tid som obj.: Herren
satte en bestemt Tid og sagde: i Morgen
skal Herren gjøre denne Gjerning i Landet.

2Mos.9.5. han satte mig en Tid efter den
anden da der bestemt skulde begyndes med
T:Tyknmgen.Rask.Br.I.220. MO. f det sæt-

(til fyrværkerisager), førend de blandes.il/il

TeknO. sætte kurs(en), se Kurs 2.3. man
maa sætte tæring efter næring, stævne
efter evne, se I. Næring 2,i, I. Evne 6.1.

II
i forb. m. i; ofte m. overgang til bet. 16.5,

i udtr. for inddeling ell. vurdering, sætte
i forhold til (Kierk.IJ.56), i klasse med,
i mal osv., se I. Klasse 1, I. Mal osv. i udtr.,

der angiver, at noget beregnes til en vis værdi,

ter ingen tiå, det betyder ikke meget, spiller 20 at der skal svares en vis afgift af noget:

ingen rolle. Moth.SlSO. *Et halv Aar til og
fra, det setter ingen T\d.PoulPed.DP.(1937).
53.

II (jf. bet. 16.5J som udtr. for, at man
fastsætter værdien af noget, fastsætter en vis

pris for noget; i forb. (til dels m. overf. anv.)

som sætte køb, pris, takst, værdi
paa, se Køb 2.i, I. Pris 4.3, Takst, Værdi,

f om forhøjelse af pris: sætte paa, lægge

paa. (ofte uden obj.). sette en mark på tøn-

sætte i fæld (Moth.S135. VSO. jf. Fæld-
sætningj, i hartkorn (VSO.), i pris (se

I. Pris A.i), i skyld (se Skyld l.ij. 15.5) til-

lægge noget en vis værdi; give en vis størrelse;

angive en vis pris for; anslaa til en vis værdi.

tvende vederhæftige gode Mænd (skal) det

angivet Gods og Løsøre sette og taxere.

DL.5—14—42. sette sine vare. Moth.SlSO.

t sætte for ell. paa penge, anslaa, vurdere

åen.Moth.S145. Det er ikke fuldt 8. Skill., 30 m en vis pengesum. DL.4—1—35.4—3—10.
at der er sadt paa Læderet til et par Skoe i

Engelland, og dog er et par Skoe derved
bleven 24. Skill. dyrere end før. OeconT.IY
13. Der vil snart blive sat paa Kolonial-

varerne. y»90. 15.3) (til bet. 16.2, jf. dog bet.

2.2; isæ.r jur.) lade en forsamling, der har et

vist hverv, en vis myndighed, træde sammen;
konstituere; lade begynde sit arbejde; ogs.:

nedsætte en domstol olgn. Commissarierne
vil sætte Commissionen paa et for ham alt *° over Flasken

for ubeleiligt Sted. Stampe. 1.21. Paa hver ~ "

ordentlig Rigsdag, strax efterat samme er

sat, fremlægges Forslag til Finantsloven for

det følgende Fina,ntsa.a.T.Grundl.(1849).§52.

Formanden erklærer derefter Forhøret for

sat, og Forhandlingerne tage deres Begyn-
delse. Tjenesteregi. 145. især i forb. som sætte
retten. DL.l—3—7. Det Første en Dom-
mer har at giøre, naar han skal holde Ret

nu især i forb. m. til: Et Promemoria (der)

gik ud paa, at . . Tienderne (skulde) sættes

til noget Yist. Stampe.V1.171. fragten regnes

til otte procent, og en rubel sættes til to

kroner og otte og firs øre. Hjortø.Æ.45. jf.

sætte kursen al pari u. IL Pari.
|| (jf. bet.

3.1^ i forb. m. over: anse for bedre end;

foretrække for. *selv i Hovedstaden
|
Man

satte Livet over Maden,
|
Man satte Vinen

Man satte Fylden over
Fadet,

i

Man satte Bogen over Bladet.

Grundtv.PS.V300. de sætter Sagen over
Formen. OFriis.Litt.436.

|| (jf. u. bet. S.s)

i forb. m. adj. (som præd.) ell. adv. sætte

for dyrt. vAph.(1759). Det er mine „Even-
tyr", der . . i Danmark sættes øverst af

Alt, hvad jeg har le\eret.HCAnd.ML.293.
sætte lig (med), se IIL lig 4.1-2. især i

forb. som sætte højt ell. lavt: sette høit

er, at han, som det kaldes, sættor Retten: so i priB. Moth.S137. *hojt mit Hjerte sætter

det er, at han paa en eller anden høitidelig

Maade offentlig bekiendtgiør, at Rettens
Handlinger tage deres Brgyndelse.A'^ørreg.

Privatr.V96. Der er nu sat en Ret over dem.
VSO. naar Alder eller Svagelighed forhin-

drer dem fra at møde i Retten, (kan de)

faa denne sat paa deres Bolig imod et for-

højet Gehyr. JurFormularbog.*131. sætte
ting olgn.: Alle Landsting skulle holdis

Sydens mageløse 'Naitter.Bødt.SD.16. (den-

ne) Straf (var) vel sat saa lavt under Hen-
syn til hans . . unge Alder. Duelund.N.99.

15.6) (egl. som gengivelse af lat. ponc^re (jf.

Position, II. positiv;; sml. Kierk.XV738)
anse for givet ell. sandsynligt; antage; for-
udsætte; bestemme

,
fastsætte ud fra

visse beregninger ell. erfaringer; i filos. spr.

som betegnelse for en dom, hvorved noget

een gang hver niaanet . . De skulle settis 60 bestemmes som sandt, gyldigt, værende. Det
om Sommeren vod syv Slet. og om Vinteren
ved otte Slet. Z)L.7—5—6. *Vi sætte Thin-
get; vi holde Dom. Ilrz.V1.162. et eget birk,

hvis ting skiftevis kunde sættes i de to land-

er temmelig vanskeligt . . at sætte hvor
mange Sa^rslag man finder af disso Sala-

ma,ndrer.vAph.Nath.VII.43. Ontologien læ-

rer mig, hvad der nødvendig følger af, at
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Noget sættes som tUvæiende.PMøll.flSSS).
V.64. At sætte Noget er at give det Til-

væren; hvad jeg selv sætter, har jeg i min
Magt: min Tanke kan holde det fast eller

slippe det, eftersom den finder for godt.

RasmNiels.G.1.64. i udtr. for vilkaarlig an-

tagelse ell. bestemmelse: den Begrændsning,

det Universelle saaledes faaer, er en af Sub-
jectet i ethvert Øieblik vilkaarlig sa.t. Kierk.

XIII.310. Den oprindelige Sprogdannelse lo

ligger altsaa i den Aet af fri Sætten, hvorved
dette Forhold imellem Forestilling og Lyd
virkeliggjordes for og af Flere, hvorved
Lyden blev sat til Tegn.Madv.S.9. || i udtr.

for tidsbestemmelse, datering. PoulPed.DP.
(1937).16. Af mange grunde må denne tids-

alder sættes i vikingetiden. AOZr.D7/.7/,3i.

Digtet sættes til det ottende Aarhundrede,
OFriis.Ldtt.20. \\ nu især i udtr., der angiver,

at man anser noget for muligt ell. sandsynligt 20

uden dog at vide noget bestemt derom: forud-
sætte; regne med. vAph.(1759). *„om
Folkvar nu . . ei din (0: Yrsas) Fader var,

hvad varst du da (0: saa var du en træl) ?"
|— „Hvi sætter du Umulighed?" Oe/ii.ZZ/Z.

150. *Jeg sætter denne Forudsætning (0:

mandens død) kun. Draehm.DJ.1.41. navnlig

i forb. som jeg sætter, lad os sætte
ell. (især talespr.) sæt w. flg. at-sætn., (egl.

som gengivelse af lat. posito, sæt (egl. perf. part. 30

i ablativ ent. n. af ponere, sætte); jf.: posi-

to, jeg sætter. Orundtv.PS.111.449. Kierk.II.

91.Y43) som betegnelse for et tænkt tilfælde

ell. en nærliggende mulighed: hvis; ogs.

(navnlig i forb. jeg vil sætte^ m. indrøm-
mende bet.: selv om. jeg vil sætte, at det er

en ærlig Karl, og at han har Meriter. Kand
det undskylde dig Leonora. Holb.Masc.III.3.

sæt, at vi engang faae Skrifter, som kunne
lignes med de beste Engelske og Franske 40

Yeiker. JSneed.I.60. Sæt, for at tænke al-

deles hypothetisk, sæt at hun havde sig

selv igjen: sæt det havde været en Over-
drivelse med Døden. Kierk.V1.246. Det gaar
ikke an, at Nogen træffer os her. Sæt Pigerne
kom. Pont.SM.99. jeg sætter det fald,
det tilfælde olgn., se I. Fald 6.1, Til-

fælde, sml.: Sætte en CsLsns.vAph.(1764).

16) (jf. lign. anv. af ty. setzen; brugen i

da. til dels paavirket heraf) frembringe; 50

danne. 16.1) om dyr (jf. ogs. u. bet. I6.3J;
især (jæg.) om harer og hjortevildt: føde.
(ofte i forb. som sætte killinger ell., om
hjorte: sætte kalve, lam^. Moth.S128.
Sætteren er drægtig i 6 Uger . . Den sætter
. . 4 til 5 Gange om Aaret, ordentligviis 2
paa Gangen. Blich.(1920).XVII.14. Raaen
sætter sine Lam om Foraaret, som Hinden
og Daaen Kalvene. Bogan.1.33. (sj.) om
andre dyr; fx. om kat: katten sætter killinger, eo

Feilb.
II

om fisk, insekter: lægge (æg)
ørrederne gik op i aaerne for at „sætte leg"
DF.XII.65. sætte spy, se I. Spy 1.4

16.2) (især gart., bot.) om planter: frem'

bringe nye dele; især i udtr., der angiver,

at frugtbærende dele, frugt, frø er ved at

danne sig. Frøhusene begynde at sættes.

Fleischer.HB.lOO. * Planten sætter Blad og
Blomst, og Træet

|
I Ringe sætter Stamme.

Hrz.XII.170. *sine sorte Bær har Hylden
sat. OlafIIans.SL.43. sætte aks, frugt,
frø, hoved (om kaal), kerne, knop-
(per) osv., se Aks osv. sætte skud olgn.:

strax fæstede det (o: et blad) Rod og satte

Skud midt imellem de andre Urter. IICAnd.
(1919).III. 76. D&II.II.258. jf.: Familien
befinder sig i den ønskeligste Blomstring
og sætter Skud paa Skiid.GyrLemche.
NA.302.

Il
uden obj.: faa frugt, aks osv. Oval

gul riflet Melon . . er ret vilhg til at „sætte"
og Frugten er kødfuld og smukt farvet.

HavebrL.UI.133. UfF. 16.3) især m. tings-

subj., som udtr. for, at noget afsondres,
udskilles, synker til bunds i en vædske ell.

danner en hinde, et lag paa en overflade, vandet
setter andemad på sig. Moth.S143. Vandet (0:

et mineralvand) er ellers dejlig klart, men
sætter, naar det har udryget, en tyk Gier

paa Bonden fo; bunden). LTid.1735.187. Fa-
lernervinen satte Perler i Glasset. BCAnd.
SS.II.189. se om Isen ikke snart lelter —
den sætter saa megen Kulde.AndNx.PE.
11.226. sætte fløde, hinde, rust, skor-
pe osv., se I. Fløde 2 osv.

\\ (jf. bet. I6.1 ; 1. br.)

om levende væseners afsondringer, uddunst-
ninger, nogle smaa (indiske bier) setter et

sort Yox.Fleischer.B.3. man (maatte) kunne
nøde Muslingerne til at sætte Perler. Funke

.

(1801).1.523. det er nok ikke for Svin at
komme i Kancelliet. Jeg kunde sætte ilde

Lugt (0: som gæst ved et fint bryllup). AndNx.
PE.11.274. sætte honning, se Honning 1.— spec. (talespr., 1. br.) om dyr, især hund:
lægge sine ekskrementer et sted; „gøre". OrdbS.

II
i udtr., der betegner dannelser ell. udvik-

linger i et levende væsens legeme. Saaret (vil)

blive reen, og sætte Hud. Garboe.TA.44.
sætte roe, se IL Roe. om udvikling af syg-

domsstof olgn.: Saaret sætter Materie. Le<^.

(1800). den første Forkølelse satte Feber.
PoV{il940.9.sp.2. sætte røde, se IL Røde 1.

ofte i udtr., der angiver, at en person ell. et

dyr bliver kraftigere ell. (især) federe, sette

')nuld. Moth.S129. Svinet sætter Flesk.F^'O.
(brødet) gav ingen mættelse, og det satte

ikke kræfter. Hjortø.Fa.8. f uden obj.: sætte
paa sig, især om kvæg: blive federe. Moth.
S143. mods.: sætte af sig, blive magrere,

smst. VSO.I.97. i udtr., der angiver udvikling,

vækst af visse legemsdele: sætte pels,
spejl, stal, se Pels 2 osv. jf.: jeg var som
en Fugleunge, der . . har faaet Flugten i sig

stækket. Nogle har sværere ved at sætte
Fjer igen end andre. AndNx.LK.160. \\ i

udtr., som angiver, at der frembringes visse

mærker (furer, ridser, saar) i ell. paa noget.

sætte Rynker paa Huden (0: gøre huden
rynket). vAph.(1759). Tinservicet skal skures
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uied Aske, da Sand sætter Ridser. HBrix.
HK. 129. jf.: den vældige Bue, (floden)

Hwangho sætter mod l^oid.Verdenshist.I.

146. sætte (sig) spor, se II. Spor 3.4.

16.4) (nu kun dial., jf.: „Obsolet." VSO.)
fremstille et vist prod^ikt ved at lade noget

hcnsiaa i nogen tid (jf. bet. l.z) ell. ved at

sammenblande forsk, dele (sml. bet. 15.4J;
tilberede; tillave, sette åQX.Moth.S128.

snitte Blæk. MO. Moder satte Eddike, lavede lo

Ribsvin. Ficft.D.2i8. Han havde selv „sat"

Miksturen efter en gammel haandskreven
'L\sgQ\)og.Skovrøy.Fort.99. sætte lud, se

I. Lud 1. jf.: Aftenen før (vasken) blev der

sat „ks\s.G\viå"'.FrGrundtv.LK.184. 1 6.5) overf.,

om handling ell. udmkling: faa visse følger,

et vist udfald, en litteraturhistorisk Bedrift,

der, hvor den bliver udnyttet med Talent,

er sikker paa at sætte rige Resultater.
Kehler.(Edda.VIII.(1917).109). JesperEw. 20

K.59.
II

især i udtr. for aandelig paavirkning

;

dels (m. overgang til bet. 9.5j i forb. sætte
humør: Ungen . . var en hel Trold til at

sætte \iximøx.AndNx.PE.IlI.60. De kan
melde Dem ind i Rideklubben, det sætter

llMmør.Tandr.K.åS. dels (jf. bet. 8.i) i

udtr., som angiver, at der fremkaldes en

følelse af misfornøjelse, uvenlighed, ell. at

der frembringes et fjendtligt forhold, jeg vil

sætte Fjendskab imellem dig (o: slangen) 30

og imellem Kvinden. 2i¥os.3.25. (man) sæt-

ter Misforstaaelsen mellem tvende. Xierfc.F/.

389. (redningsmændetie) maatte nøjes med
25 Rigsdaler hver; det satte en Del Bitter-

hed. £Ber<eis,Z>.i46. sætte anstod, ondt
(blod), splid, se Anstød 2.3 osv.

\\ f upers.,

i forb. det vil sætte, som udtr. for, hvad
der vil komme af noget, hvad der vil følge.

det vil sætte . . Rng. JBaden.DaL. Leth.

(1800). 40

17) bevæge, flytte, føre noget hen til et

sted ell. i en vis retning. 17.1) lade noget

ramme, træffe noget andet; ni. h. t. kast

ell. (især) skud: jeg tager Stolen . . og sætter

ham imellem Øm(ine.Bi€hl.DQ.IV120. sætte

en Kugle gjennem Hjertet af en Hjort.

BUch.(1920).VIII.169. J. C. Christensen

(sagde 1905): „Der er tre Ord . . som passer

paa Skydningen, nemlig: Se, sigte, sætte.

Vi ser Maalet, vi sigter efter at finde Vejen, 50

og vi sætter Kuglen i Pletten som et Bud-
skab fra vor Yilie.'' Vogel-Jørg.BO.273. \\

uegl., som udtr. for, at noget rettes mod
noget andet. Sæt ikke Blæseflammen direkte

paa Loddestedet. C//ans./^.34. Der bliver

morkt i Salen — Lyset sættes paa For-

tæppet. fi^ilJeii.M.S. m. h. t. blik ell. tanke:

I . . sette eders ansigt, til (1871: vende
Eders Ansigt mod; 1931: har i Sinde^

at komme til Ægypten. Jer.42.15(Chr.VI). 60

(hun) havde lært alt hvad een kan sætte

sine Øjne pa.a.Tode.IX.343. Du maa . . ikke

sætte dette betydningsfulde Ildblik paa
h&nde.HCAnd.SS.n.ll3. Hvis man sætter

sin Fantasi paa Billedindholdet af dette
Lin]eipsiT.HBrix.TH.87. 17.2) uden udtrykke-

lig forestilling om maal; navnlig (1. br. i

rigsspr., jf.: „Provindsielt." VSO.): kaste,
slynge (sten, bold olgn.). Han satte en
Steen saa høit, at jeg neppe kunde øine den.
VSO. sætte en Steen over Spiret, smsi. (dren-

gen) kunde sætte en , . Vidskelædersbold
næsten lodret tilveirs saa høit, at der skulde
gode Øine til at følge den. VEorfitsen.GM.
43. Feilb. \\ i videre anv. sætte en Drage til

Vejrs. BZtfeT. 17.3) 4>- * ^^tr. for vinds og

strøms virksomhed; dels (jf. bet. IQ.s) i udtr.

som sætte sø, som betegnelse for, at vandet

kommer i voldsom bevægelse, de stærke Mod-
vinde, man der møder, og den svære Søe
disse sætte. ArchivSøvæsen. 1.87. al den Drivis,

som Vind og Strøm satte imod os. Drachm.
SS.87. Vinden . . satte voldsom Sø paa
La,nd. KnudAnd.HH.65. \\ dels i udtr. for,

at et skib drives, slaas ud af sin kurs. (vi)

sejlte NtV, at Strømmen . . ej skulde sætte

os for nær under L3indet.Cit.l703.(JensSør.

11.40). Drachm.KK.67. Scheller.MarO.

18) (jf. bet. 8; 1. br.) dække, beklæde, fylde

ell. omgive med noget (som paasættes ell. fast-

gøres paa forsk, maade); besætte. 18.1) i ai

alm. (især i forb. m. med og oftest i perf. part.).

selv om Udmarken laa hen tU Fællesbrug, var
ogsaa den sat med talrige Markskel paa Krys
og twers.Bornh. Samlinger. XV(1924). 19. hans
Boghylder (voksede) i Længde og Højde.
Omtrent den ene Langvæg blev snart sat

med dem. Egeberg.M.11. jf.: Førend Jorden
lægges ud til Græsland, pløjes den og besaaes

med Rug, Byg eller Havre og sættes under
med Kløyei. BiblLæg.1814.7.

|j
(arkais.) for-

syne med besætning, brodering ell. anden ud-

smykning; besætte (I.2-3). *Silke, med Ro-
ser og med Lilier sdit.Oehl.IV153. *(en)

Trøie
|
Af Sølvmor, sat med kostelige Stene.

Hrz.VI.211.
Il (jf. bet. 11.4^ omgive (med

stensætning) ; omsætte. *en Grav, med Stene

sat (0: en langdysse med stensætning). Heib.

Poet.VIII.262. (voldgraven) har været sat

med munkesten. HVClaus.H.210. 18.2) i forb.

m. fuld: fylde, sætte laden fuld (0: fylde

med korn). Feilb. jf. bet. 10.7: Han maabede
. . og satte Panden fuld af Rynker. LecA;

Fischer.HM.200.
B. refl. ell. (nu dial.) i pass. (se navnlig

bet. 26.1 ; jf. Feilb.).

19) svarende til bet. 1: indtage en saa-
dan stilling, at man kommer til at

sidde (II.1); faa ell. skaffe sig sidde-
plads et sted. 19.1) i al alm. (om udtr. som
sætte sig i en lænestol, paa en sofa, i ell.

paa en stol, se Lænestol osv.). Vil Monsieur
ikke behage at sidde ned? . . Giør mig den
Fornøyelse . . at saitto sig. Uolb.Vgs.(1731).
1.6. Kom i den sidste Nattevagt, |

I en af

mine kjæres Dragt,
|
Og sæt dig ved min

Side\Grundtv.SS.IV400. Han satte sig, fik

Benet lagt op paa Gyngeskamlen, Tæppet

XXIII. lUntrykt »/. 1»45 13
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. . bredt over Benene. Breum.HH. 56. sætte
sig til rette, se I. Ret 4.2.

||
(dagl.) i udtr.

for, at man segner om, falder. Saa fik han en
Øretæve, saa han satte sig paa Dækket.
Gravl.VF.109. (skiløberen) satte sig ganske
nxentet. Pol.^*/tl942.8.sp.3. være ved at

sætte sig paa halen ^af forbavselse olgn.),

se I. Hale 6. sætte sig mellem to stole,

se I. Stol 2.2.
II
om krumbøjet stilling, hvor

dels om midlertidigt ophold: indtage en stil-

ling, tage kvarter, slaa lejr olgn. (den svenske

konge gav) Ordre til Gustav Steenbok, at

bringe paa Beenene saa meget Folk, som
mueligt, i Sverrig, og dermed sætte sig imel-

lem Lands- Krone og Helsingborg. Paws.C C7.

11.176. Karavanen, Leiren havde aldrig saa-

snart sat sig, førend man, i nogen Afstand,
hørte Skud. F/SO. || dels: bosætte sig;

legemet ikke støttes af noget underlag, sætte lo nedsætte sig. Moth.S136. disse Taxter

sig paa hug, se Y. Hug. sætte sig paa
(se I. Knæ 2.2j ell. i knæ, (1. br.) knæle

ned. han sætter sig i Knæ og puster sagte

paa Gløden. JFJews.C.26. jf.: hele Skik-

kelsen (o: en statue af en diskoskaster) sætter

sig noget i Knæerne, som bøjes fremad.

JLange.BM.1.222. \\ i udtr. for forrettelse af

nødtørft. Han maatte gaae afsides og sætte

^ig.YSO. 5Mos.23.13(se IL sidde l.i slutn.).

(vilde) afholde mange Fremmede at sætte

sig hos os. OeconT.IY18. han satte sig i Kal-
lundborg, som Ysiiyei.PPaludan.Kallund-
borg.(1788).259.

22) bet. 19-21 i særlige forb., navnlig m.
præp., som betegnelse for stilling, tilstand,

levevilkaar og forhold. 22.1) i forb. m. for,
i udtr. som sætte sig for store udgifter,
se Udgift. 22.2) i forb. m. i || i udtr. for

ErlKrist.DIl.164. 19.2) i udtr. for, at man 20 holdning, stilling, placering. Hør Karle! vi

tager plads ved et bord, begynder at spise (ell.

drikke), de satte sig (1931: blev^ og aade

begge tilsammen og drak. Dom.19.6. især i

forb. som sætte sig til bords (se I. Bord
3.2j ell. ved bordet. *(han) Bezierede vort

Lav, og sette sig ved horå. Jernskæg.D.85.

Strax efter steg Gjæsterne op. Par om Par,

og satte sig i Bunterad omkring Bordet.

Blich.(1920).XXIY195. 19.3) tage plads paa

kommer at storme til Huuset, sætter jer i

to Ge\eedeT.Holb.Hex.I1.2. da (dragonerne)

saae ham stige i Land, satte de sig i Skiul

bag Husene, for at give ham Tid til at kom-
me dem nær. MaU.SgH.230. sætte sig i

Orden, Linie, Kolonne. Fisker.SøO. sætte
sig i positur, se Positur 1.2. sætte sig i

spidsen: Prindsen af Oranien (blev) invi-

tered at lade sig indfinde udi Engelland,
ryggen af et (ride)dyr ell. i et befordrings- 30 for at sætte sig i Spidsen af dem som vare
middel; komme op at ride ell. køre (sejle).

de hentede Aseninden . . og han satte sig

åerpaa,.Matth.21.7. Han satte sig . . i en

Baad og roede . . til Fiendernes Skibe.

Schousbølle.Saxo.107. (jeg) satte mig paa Ex-
tra-Postvogn. Riber. (Egeria. 1, 1. (1804). 199).

han sætter sig i en Sporvogn og kører ud
til (villaen). Soya.HF.27. sætte sig til

hest, paa den høje hest, se Hest I.2 og 1.4.

;/. ogs. sætte sig fast i sadelen u. I. Sa- 40

del 2.

20) (jf. bet. 2) tage plads for at be-

skæftige sig med noget; give sig til at

udføre ell. deltage i arbejde ell. virksomhed,

hvorunder man hovedsagelig sidder ned. 20.1)

i al alm. (han) satte sig ved Claveret.

HCAnd.DB.18. Han satte sig med en Avis.

LeckFischer.HM.104. sætte sig paa skole-
bænken, se Skolebænk 2. || især i forb. m.

misfornøjede med Regieiingen. Holb.Heltind.

11.99. se ogs. u. L Spids 4.3. sæt dig i mit
sted! se L Sted 5.2. || i udtr. for tilstand,

vilkaar, leveforhold, forhold til andre m. m.
sette sig i idbXe.Moth.S135. Fangen satte sig

snart igien i Frihed. F/SO. sætte sig i

gæld, i respekt, i stand, i udgift(er),
se IL Gæld 2.2 ost;.; ;/. sætte sig i sved
u. I. Sved 1.

II
i udtr. for begyndende bevæ-

gelse, paabegyndelse af virksomhed, sætte
sig i bevægelse, gang, march, se Be-
vægelse (1.6) osv. jf.: et elektrisk Klokke-
signal, som til Advarsel for Landevejs-
trafiken automatisk sætter sig i Funktion,
naar Tog er i k.nmdirela..yorStand.l939.228.

sp.2. 22.3) i forb. m. (i) mod, (jf. u. bet. B.i)

gøre modstand imod; nu især m. h. t. befaling

olgn.: nægte at adlyde; modsætte sig. det er

en stor Synd, at sætte sig imod sine For-
til; ofte m. flg. inf.: give sig til. (de) satte 50 ældres \i\lie.Holb.Jean.II.3. *Mand mod
. . sig til at æde 'BTød.lMos.37.25. jeg satte

mig til at skrive. Bagges.L.I.139. (de) havde
spist deres Onden og sat sig til Vævene igen.

Elkjær.HF.44. sætte sig til ror(s), se

Ror 1.2. 20.2) indtage en overordnet stilling;

komme i besiddelse af magt og indflydelse.

sætte sig paa tronen, se Trone; jf. ogs.

u. 1. Stol 1.1.
II

i udtr. for, at en ret sættes

(jf. bet. Ib.s). hun unddrog sig den Under

Mand, og hver mod Øversten sig sætter.

Bagges.NblD. 21. 2Thes.2.4(1907; se u. mod-
sætte 2). hun sætter sig mod at flytte

{

sætte sig imod noget med hænder og
fødder, se Fod 1.2. 22.4) (nu sj.) i forb. m.
over; egl.: indtage en højere plads end.

Moth.S142.
II (jf. bet. S.i) m. bibet. af vur-

dering: regne sig for bedre end; ogs.: lade

haant om; forkaste (JBaden.DaL. Leth.
søgelses Kommission, som nu satte sig selv. eo (1800)). hun (lærer) tidlig at maale sig

Tode.IX.22. sml: sætte (0: opkaste) sig til

Dommer over nogen ell. noget. D&H.
21) (jf. bet. 3.3; nu sj., sml. dog sætte sig

fast u. I. fast 1.1j tage ophold et sted;

med andre, og . . sætte sig over dem. Rahb.
Tilsk.1796.430. 22.5) i forb. m. paa. || i

udtr., der (egl.) betegner unormal, usædvanlig
stilling af legemet, sætte sig paa bag-
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benene, se Bagben 2. sætte sig paa
hovedet, (nu næppe br.) staa paa hovedet.

Du kan ikke giøre mig det efter, om du saa

satte dig paa Hovedet. FS'0.(„med Foragt".).

II (jf. sidde sp. 1178"; jarg.) i udtr., der

betegner, at man tynger, plager, besværer en,

holder en nede. Jeg maatte naturligvis sætte

mig lidt paa (o: kritisere, dæmpe) hende,

skønt jeg beundrede hendes Opfindsomhed.
B.T.'*U1939.10.sp.2. (nu næppe br.) i forb.

som sætte sig paa hovedet (se Hoved

2.8J ell. næsen (Moth.Slåå. jf. u. I. Næse
10.7 slutn.) af en. || (jf. sidde sp. 1179*;

især spøg. ell. jarg.) i udtr., der angiver, at

man iklie vil vige fra et sted, hvor man sidder;

dels som angivelse af, at man har indtaget (og

nødig vil opgive) et standpunkt: sine Stude-

ringer skal han fortsætte; det har jeg en-

gang sat mig Tpaa.Hr2.XIV45. PoV^U1936.
Sønd.23.sp.4. sætte sig paa et standpunkt,

se Standpunkt 3. dels i udtr. for, at man
tilegner sig noget og (ell.) vogter, passer paa
det: (komponisten) skrev efterhaanden et

Mylder (af melodier), saa jeg knap kunde
udarbejde en Tekst, før han havde sat sig

paa deT\.Aakj.EE.164. Judith mener at du
ikke vil have nogen maa sætte sig paa Pen-
gene . . Penge skal ustandselig flytte sig,

evigt vandre. AHenningsen.Lekun.(i935).54.

II
i udtr. for stilling, tilstand ell. forhold,

(han) havde sat sig paa Aftægt. NPWiwel.
JL.200. jeg har maattet sætte mig paa
ration med tobak

j
sætte sig paa grund,

se I. Grund 3.2. 22.6) i forb. m. til (jf. u.

bet. 20^ II
dels i udtr. for stiv stilling, sætte

sig til strids ell. strit, se I. Strid 1, II.

Strit 1.2.
II

dels i udtr. for modstand, sætte
sig til modværge, modværn, værge
olgn., se Modværge osv. 22.7) i forb. m. adj.

(som præd.) ell. adv. sætte sig blot, (nu
næppe br.) udsætte sig; give sig en blottelse.

Har I vel . . Lyst til at sætte jer blot, h'gesom

de? at tiene til Fabel for den heele Bye.
Skucsp.V191. se ogs. u. II. blot 1.7 slutn.

II
i udtr. for placering, vurdering, sætte sig

lavt, se III. lav 1.2, ;/. sætte sig højt i

spand u. III. Spand 2.

23) t falde til ro; blive rolig, fredelig.

23.1) (vel til bet. 21 og egl.: slaa sig til ro,

slaa sig ned; jf. bet. 4(3), 26.5 samt II. sat)

faa orden, skik paa sig; berolige sig; beherske
sig; navnlig: blive adstadig, besindig,
sat. Soldaterne setter sig igen.Moth.S139.

Det er en Karl, som har sat sig, som har
alt udTa.set.KomGrønneg.III.8. Rahb.Fort.l.

89. jf. bet. 24: om man i Begyndelsen havde
givet (hesten) noget af Tøilen, han da efter-

haanden selv havde sat sig raeer og meer.

Fleischer.HB.392. 23.2) (vel til bet. 23.1, jf.

fsv. såtia, bilægge; mulig dog m. tilknytning

til et andet ord: ænyd. glda. sætte, slutte

forlig (Kalk.IV.261), æda. sæt(t)æ (DGL.II.
238.282), oldn. sætta, forlige, sættask, for-

liges, en afl. af III. saat; sml. UjælpeO.463}

i forb. m. med: opnaa enighed med; for-
liges med. Frankerige omgikkes med nye
Anslag, nemhg at sætte sig med Kæyseren
og Sp&nien.Slange.ChrIY948. smst.397.

24) (jf. bet. b.i) om dyr: indtage en hvi-

lende stilling, som minder om et menneskes,

der sidder; navnlig (jf. II. kaste S.i) om
fugle: indtage en hvilestilling med fødderne

paa ell. om et underlag. Moth.8129. *De lette

10 Spurve . .
|
Sig sætte . . paa Bondens Tage

|

Og tigge Smuler af hans Julekage. PoTif.

AdamH.1.8. En Flue satte sig paa hendes
OYeTlsihe.JørgenNiels.D.9. sætte sig til

nat(s), til rane, se Nat 2.3, I. Rane 3.

sml. sp.l7V* og 195'': hans Hest . . satte
sig paa Rumpen (o: ved stødet). Schous-
bølle.Saxo.410.

II
(jceg.) i spec. anv.; dels

om harer og hjortevildt: lægge sig. Frem.
^*U1927.omslag. 2. dels om hund: sæt dig,

20 Kommando til Hunden, bl. a. naar den skal

aflevere den skudte Yngl.Weismann.Jagt-
leks.

25) (til bet. 8) om ting: fæste sig et sted;

komme til at sidde fast et sted. 25.1) i egl.

bet.; ofte om mængde, stof, der udskilles, af-

sondres af noget og sidder fast paa en over-

flade olgn. der setter sig rust ]psL.Moth.S145.

Kongen slog . . efter hannem med en Kniv,
men E. bukkede sig, saa at Kniven gik fejl,

30 og satte sig i Yeggen.Schousbølle.Saxo.116.
Hvorfor sætter der sig Dug indvendig paa
RvLåerne.Byskov.M.iv. sætte sig fast:
Schousbølle.Saxo.280. noget uldent . . havde
sat sig fast i Ventilen og holdt den aaben.
MylErich.S.162. billedl.: denne Behandling
af Romanen (er) bleven almindelig; selv i

Dramet . . har den sat sig fast, Hjort.KritLit.

11.151. Ordene satte sig fast i Halsen paa
h&m.Søiberg.KK.L40.

\\ (jf. bet. 16.8; spøg.)

40 om fedtaflejringer i legemet. Jeg er saa bange
for at blive for tyk. (Stryger sig over Hof-
terne). Det sætter sig jo altid paa de gale

Steder. JMagnus.EK.lOl. sætte sig paa
sidebenene, se Sideben 1,2, || som udtr.

for, at et organ, en legemsdel angribes af syg-

dom, de onde Væsker sætter sig meest for

liieTtet.Holb.Vgs.(1731).I.6. en ulægehg Vat-
tersot, der satte sig i Benene. Grundtv.Saxo.
III.84. Feilb. jf.: en Modloshed, der satte

50 sig som Smerter i Baghovedet. EChristians.

Hj.229. 25.2) (jf. bet. 16) som udtr. for, at

noget fremkommer, opstaar, dannes; dels (nu
sj.) om udvikling af plantedele: de lange
tiauser som kommer på Valnødden førend
frugten setter sig. Moth.V25. fine (nødde-)
Kjærner . . havde begyndt at sætte sig.

HCAnd.(1919).III.116. \\ dels (især dial.) om
sygdom(s-stof): samle sig. sætte sig til en
By\de.vAph.(1759). jf. Skautrup.EtHardsys-

60 selmål.I. (1927). 199.

26) (til bet. 13j om ting: komme i ell. faa
en lavere stilling; synke. 26.1) i forb. solen
sætter sig (PoulPed.DP.56) ell. sættes,

(jf. u. I. Solsæt; arkais., sj.) solen daler,

13*
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gaar ned. * Hvile-stunden er i vente, | So-

len settis meer og meer. Kingo.SS.III.346.

Grundtv.PS.II.35. en aften, medens solen

sættes.ADJørg.1.388. 26.2) (især fagl.) om
masse: synke sammen; især om jordmasse:

synke; ogs.: forskyde sig. Jorden (kan)

ved denne sildige Gravning ikke . . faae

Tid til at sætte sig, førend den bliver be-

s&aet. Fleischer.EB.31. Smørret har været

nedslaaet et Par Døgn, saa det har faaet i'o

Tid til at „sætte sig" (i drittelen). Sal.XVI.

280. saaledes sneede det i lang Tid, og da

Vejret omsider blev godt igen, maatte han
blive mange Dage hjemme for at vente

paa, at Sneen skulde sætte sig. KnudRasm.
MS.in.222. Siden Mosen blev kultiveret,

har den „sat sig", d, v. s. dens Overflade er

sunket — fra 1-2 m.AarWends.1943.88.
\\

(bygn.) om murværk, navnlig fundament:

synke; forskyde sig. vAph.(1759). Mur- 20

værk, som er opført i almindelig Kalk-
mørtel, synker altid lidt sammen eller

„sætter sig" paa Grund af Trykket og Kal-

kens Indsvinding ved Høiiingen. Gnudtzm.
Husb.24. (trappetrin) bør ikke indmures,

før Murene har sat sig, da Sætningerne kan
knække åem.Suenson.B.III.319. i videre

anv., om træværk i bygninger: Skibets gamle
Planker . . satte sig. ORung. VS.179. Tekn
Leks.1.525. 26.3) om stof, der indeholdes i 30

ell. er opløst i en vædske: udskille sig (og

synke til bunds); tidligere ogs. om vædske:

udskille bundfald, bærmen setter sig.

Moth.S129. Holb.HP.II.9. et stærk farvet

og sig settende \Jnn.Rottbøll.S.170. (vandet)

forbliver uklart, efter at Bundfaldet har sat

sig. PharmDan.(1933).513. ofte i forb. som
sætte sig til bunds, (jf. bundsætte 1)
bundfælde sig. vAph.(1759). Man samler
Stivelsemælken i store Kar („Sættekar"), 40

hvor Stivelsen sætter sig til Bunds, medens
Vandet fratappes. C7»ns<.Zemi.iS2. 26.4) (jf.

bet. 13.3; dial.) om mælkeafsondring: tage

af; standse, hun var Enke og . . hade
raaattet gi' Barnet fra sig; hendes Mælk
havde sat sig ved Sorgen da hun mistede
den elskede lls.na.AndNx.DM.IV.42. 26.5)

(jf. bet. 13.4J billedl., om uro, stærk bevægelse

olgn.: tage af; sagtne; falde til ro. Moth.
S129. formedelst Inertien, maatte Vandene 50

stige, og de allerhæftigste Vinde blæse,

hvilke dog strax maatte sætte sig. Kraft.

(KSelskSkr.III.274). MO. \\ om noget, der

kan trykke, genere; dels (dagl.) om mad ell.

drikke: man . . skulde spise nu igjen, skjønt

Middagsmaden ikke havde sat sig.Tops.II.49.

dels (nu sj.) om sygdom, smerter: pinen setter

sig. Moth.S129. Hosten vil ikke ret sætte sig.

Hrz.11.156.
II

især om aandelig uro, ophid-

selse (og dennes udslag). Jeres hæftige Sorrig eo

begynder . . at sette sig noget. KomGrønneg.
1.271. Efterhaanden satte sig den politiske

Giæiing.PEMiilUsl.lSl. Fra det Øjeblik,

han havde set Liget, havde hans Bevægelse

sat sig, og der var traadt et stilfærdigt,

dumpt Vemod i Stedet. JPJoc.//.342. Feilb.

C intr.

27) i udtr. for standsning ell. tilbage-
gang. 27.1) (dial.) som udtr. for, at en be-

vægelse standser ell. sagtner, at en virksom-
hed hører op. Naar Klokken er fem kan I

sætte (o: holde hvil).MDL.(lollandsk).
||

om hest: gaa baglæns; rykke tilbage; i imp.
sæt! ryk! K. rykkede tilbage med sin Vogn.
„Æhj! Ryk, ryk! Sæt, sæt tilbages, din
Kule!" skreg ha.n. Rønberg.GK. 36. Kværnd.
LollO. jf. Krist.Ordspr.494.

\\ om ur: tabe.
LollO. 27.2) i forsk. udtr. for manøvrer med
fartøjer; dels (jf. bet. 6.5 og 30.2j; lade et

fartøj løbe paa grund ell. land; landsætte;
ogs. om fartøj: løbe paa grund. 2 (svenske)

Orlogsskibe . . satte paa Dragør RiS.Thaar.
KS.215. især i forb. sætte paa land.
Høysg.S.139(se u. Land 6.2). Wolfh.MarO.
378. jf. (sj.): han (gav) ham en saadan
Tryksexten i Nakken med en Sneeboldt . .

at baade Hørelse og Syn forgik Skrædderen,
og han satte paa Grund (0: faldt om).
Oehl.XV35.

\\ (jf. sætte anker u. bet. 8.1;

nu næppe br.) ankre op; kaste anker.
Lettede Anker og gik mod Stevns, mens
for Strømmens . . Skyld maatte vi sætte
igen. JensSør.11.17. Forordning ang.Told-Væ-
senet.(1762).29(se u. I. Krog 3;. VSO.
27.3) (jf. bet. 13.3 og 26.4-5 ; dial.) i udtr. for

aftagen, formindskelse, forringelse; dels om
person ell. dyr: tabe sig; svækkes. Hestene
sætte meget i Plovtiden. VSO. (Falster).

FrGrundtv.LK.107. CReimer.NB.336. \\ dels

om plantevækst. Ved Nattefrost om Foraaret
sætter Ungen. VSO. (Falster). FrGrundtv.LK.
246.

28) indtage en lavere stilling; synke. 28.1)

(jf. sætte sig i knæ «. bet. 19.i; især dial.)

synke lidt sammen (under bevægelse);

bøje sig, knække i knæene. Med stille

Energi knyttede han begge Hænderne om
Paraplystokken, satte halvt i Knæ og tog
lange Skridt. Schand.UM.l. Lystigt knaldede
Lynene ned i Prairien rundt om os, saa
Hestene satte i Rsiserne. OMatthies.SS.98.
især i forb. som sætte lidt paa benet,
trække paa benet; hinke, halte lidt. Korch.
LL.115. CReimer.NB.629. LollO. 28.2) (jf.

bet. 2G.i; dial.) om solen: gaa ned. UfF.
29) i udtr. for, at det giver et stød, sæt

i noget, rykker, støder i noget. 29.1) (jf. bet.

28.1; maaske egl.: synke under bevægelse)

bevæge sig under ryk, stød; dels (nu vist kun
dial.) om hest: støde (IL5.i). den Hest som
støder meget naar hånd rides, siges at sætte
sterk. Sort.Poet.72. Moth.S128. VSO. Feilb.

II
dels {^) om skib: arbejde voldsomt under

søgang; duve; hugge; stampe. Skuden
satte hvert Øjeblik haardt i Saen.Drachrn.
SS.91. I rum Sø begynder vi at „sætte".

Skibet svinger i vældige Buer fra for til

agter. JVJens. rntr.224. KuskJens.Søm.138.
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;/..• naar jeg tænker tilbage, giver Gulvet
sig til at sætte under mig.AndNx.AH.8.

29.2) (vel nydann. til I. Sæt 5; især dial.)

upers., om uvilkaarlig. krampagtig rmiskel-

hetwegelse (sammentrækning) : give et ryk, sæt
(i en). Kierk.y11.419 (se u. I. Knæ 2.\).

naar saa Alarmklokken i den lange Gang tog
i, kunde det sætte over Lænden paa én og
jage som en Ild gennem Underlivet. ^ndiVa?.

DM.IV46. Det sættede svagt i den Gamles lo

Haand. FrNygaard.SS.13. BornhOS.
30) (vel videre udvikling af bet. 28.1 og 29

ell. til het. 3.4 og 17 ) levæge sig fra et sted til

et andet med fart, hurtighed; fare; „stikke";

styrte frem ell. bort. 30.1) i al alm. (ofte i

forb. m. af sted^. i nogle faa Dage sætter
(jeg) afsted til Ua.ård.s.Rask.Br.11.47. *En
sætter rask i de straalende 'Bø\gQT.Rich.I.42.

(en) Gris, som . . satte afsted med en Kar-
toffelvisk i Yld^h^n.Bergs.BR.lS. En Kanin 20

kom sættende med Ørene slængt til Siden.

JacPaludan.VY.lO. (jf. bet. 30.5j m. an-
givelse af bevægelsesmaade, i forb. som sætte
af sted i galop, i trav (Hauch.MfB.143).

II
om fugl, insekt: flyve op. Har (bierne)

hvilet sig lidet ud, og Soelen stikker paa dem,
saa sette de i Luften igien, og ere da . .

vanskelige siden at komme til. Fleischer.B.

360. *Nu fra min Haand den (0: en falk)

sætter i Sky
|
saa kjæk og kry. Rich.11.300. 30

Albatrosserne (forsøgte) at sætte til Vejrs,

OscJens.SL.58. \\ i særlige forb. m. præp.
sætte (i)gennem, bevæge sig gennem, sette

igennem kenderne. Moth.S139. Thora satte

hjem gennem Gaden som den vilde Jagt,

fulgt af alle VngheTTCTne.Bang.SE.188. de
elve, den norske stormand så ofte måtte
sætte igennem for at nå frem til bygdens
tingsted. AOlrE.NG.367. sætte over, fare
(springe, løbe) ell. drage over; spec: passere 40

vand(løb). Moth.SUl. Kong Svends Rytter-
skare, der . . ved at benytte et lavere Vade-
sted, satte over Aaen. Molb.DH.II.255. Paa
Spydet støttet, i et Sving | Han satte over
Bækkcn.Winth.V1.140. Sognefogden saae et

Glimt af ham, idet han, let som en Raabuk,
satte over Stakhavens Dige. JakKnu.GP.
145. 30.2) (jf. bet. 21.2) ^ om forsk, manøvrer
til søs; navnlig: lade et fartøj sejle i en vis

retning. Denne Rejse (til Norge) fuldbragte 50

(Chr. IV) udi halfierde Maaned, saa at hånd
satte igien udi Øresundet dend første Dag
udi Høst-M&aned. Slange. Chr IV 150. Nu
satte ('hefens Gig fra Bord, og ind ad Lan-
det bar det. ARecke.P. 11. især i forb. som
sætte fra land, sejle ud fra land; stikke i

søen. Moth.S134. han . . | Springer i Jollen

og sætter fra Land. Thaar.ES.65. Fartøjet
er sat fra LB,nd.Scheller.MarO. mods.: sætte
i (Moth.S136. Høysg.S.139) ell. paa land, m
(nu næppe br.) styre mod land; gaa i land.

•De satte . . paa Land, og sendte forud
RuuR,

I

Som kiendt i Byen vur.Holb.Paars.
266. vAph.(1759). \\ sætte fri, støde fra

med baadshage olgn., saa man kommer fri

af noget. SøLex.(1808). 123. Med lange Baads-
hager blev der sat fri paa Minen, som om-
sider sakkede akgternd.EWessel.Orlogsminder.

(1926).158. 30.3) i udtr. for angreb ell. for-

følgelse. *Hand satte med Ørnen ad Fiinden
igien. Sort.HS.F2''. (han) satte stakaandet
løs paa Knud. — Din Satens Dreng! skreg
han. MartinAHans.N0.211. \\ især i forb.

sætte efter en, (jf. efter 2.i og eftersætte 1^
begive sig efter, fare efter en for at fange ham;
forfølge, da Laban fik denne Flugt at vide,

satt han stærkt efter dem. Holb.JH.1.66.
Politiemesteren lod sætte efter den undvigte
Forbryder. VSO. *Spring i Spring en slun-

ken Hund . .
I
efter Kvæget sætter. MSchnei-

der.ED.30. f i videre anv.: udsætte for for-

følgelse ell. efterstræbelse; prøve at skade;

ogs.: eftertragte, en fornemme Frøiken blev

forliebt, og satte effter mig.Holb.HP.II.3.
der var nogle af mine Fiender, som i min
Fraværelse satte stærk efter mig. Overs.af

EolbLevned.184.
|| f sætte en efter ell.

paa (Holb.DH.1.235) livet olgn., efter-

stræbe ens liv. VSO.I.675.VI.48. f sætte
en efter æren olgn., (jur.) søge at faa en
dømt til ærestab, som mindremand. Christoffer

har set i Rette paa eders Ære, og vil have jer

at blive en Tiem&Tks-Mand.Holb.GW.VS.
en Tingsvidne-Aet . . som skal være til at

overbevise Baden Forbrydelse, hvorefter
man vil sætte ham efter Æren. TorkildBaden.
Forklaring.(1787).31. 30.4) 4^ i udtr. for, at

der løber (stærk) strøm, gaar sø. Strøm-
men sætter Syd hen. SøLex.(1808). 124. Un-
der denne hele Seilads maa man give nøie
Agt paa Strømmen, som sætter meget
haardt, Ebben Vest, Floden Øst efter.

StBille.Gal.il.32. *Søen rundt om Forbjergs-
brinken sætter

|
og styrter i et skumhvidt

Braad sig hem.Drachm.DJ.1.57. den tem-
melig svære Sø, som kan sætte i Store Belt.

Drechsel.SaUvfisk.40. 30.5) i forb. m. i (sj.

paaj, som betegnelse for overgang til anden
virksomhed ell. tilstand: begynde paa; give
sig til; „stikke i"; dels (og især) som udtr.

for pludselig bevægelse (bort fra et sted) ell.

fremskyndelse af bevægelse: Hun maatte
sætte i stærkere Fart. Den, der kom bag-
efter, gav sig til at løbe. Schand.BS. 127.
alle satte i Marsch igien.Bang.S.37. den
Sporvogn, der holdt foran, var ved at sætte
i Gang. Pol.^^/tl944.3.sp.l. navnlig i forb.

som sætte i galop (Amberg. SvGrundtv.
FÆ.II.114. Pont.LP.VIII.231), løb (se

IL Løb 1.1;, rend (Moth.S137), spring
(se Spring 1.6^, trav (Kaalund.VG.33. om
fodgænger: Bang.L.236). dels (if. S&B. no.)

i udtr. for pludseligt følelsesudbrud: saa satto

Fruen i et Skrig, ja der siges ligefrem et

Brøl og skjældte Manden saa aldeles util-

børlig nd.Schand.8F.60. Ulve,
|
som sæt-

ter i ny\.Stuck.II.27.
\\ (if. S&B. no.) m.

flg. inf. Han satte paa (alm.: i) at løbe.
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saasnart han øinede mig. F/SO. hun slog

med Armene som en Fugl, der sætter i at

Qy\e.Bang.HH.106. sætte i at græde, hvine,

hyle, skrige, vræle osv. jf. Esp.491. Feilb.

II
(ikke i rigsspr.) i videre anv., som udtr. for

(forøgelse af) styrke, voldsomhed. Sé! hvilket

veir det setter i.Moth.S138. Jeg tror bog-

stavelig, det sætter paa Vejret hele Tiden.

HansPovls.HF.lO.
D. part. sat i særlige anv. som adj.;

se ogs. II. sat; navnlig i flg. anv.:

31) m. pass. bet. 31.1) (jur., foræld.) til

bet. 2.2, i forb. som sat formynder (Moth.

M198) ell. (især) værge, beskikket formyn-
der ell. værge (mods. født formynder, værge,

se u. II. føde 3.4J. Er Værgen ikke fød

Værge efter Loven, men sat Værge. DL.
3—17—33. VortHj.ni,3.90. 31.2) til bet. 6

og 9: stillet; anbragt. Moth.S154. især som
2. led i ssgr., der angiver plads, stilling, til-

stand; jf. fx. foran-, gæld-, pant-, skovsat.

II (jf. bet. 14.3-4; sj.) om mundtlig ell. skrift-

lig meddelelse: fremført, fremstillet paa en

vis maade; sml. skrue-, velsat. 31.3) i

udtr. for behandling af metal
||

(efter sv.

satt; ;'/. bet. 8.2) i udtr., der angiver paasæt-

ningen af malm (beskikningen) i højovne og,

i videre anv., det fremkomne produkt; nu
især i ssgr. haard-, nødsat (s. d.). en Hytte-
Gang, som er midt imellem Sæt og Nødsæt.
LTid.1762.63. Ruejernet er enten stærk sat,

sat eller nødsat; nødsat kaldes det, naar
Forholdet af Kullene imod Malmen har
været meget stor, sat, naar Kullene og
Malmen have været i behørig Forhold, og
haardsat, naar Forholdet af Malmen til

Kullene er saa stor at den netop kan smelte.

PhysBibl.XIX.184.
\\ (jf. bet. 13.2; om ild

i smedeesse: dæmpet, for at koncentrere
(varmen), smedder man ved lukket, „sat"
Ild. Denne fremkommer ved, at Smedde-
kuUene, som ere bagende, pakkes sammen
om Arbejdsstykket og stænkes udenpaa
med Ya,nd.Wagn.Tekn.ll8. 31.4) (nu især
dial.) til bet. I6.2: bestemt; fastslaaet;
fastsat; navnlig om fastslaaet, hævdvunden
skik og brug. Hvis (babyloniske æ.gtefolk) ikke
kunde komme ud af det med hinanden, var
det en sat Lov, at Pengene (som brudgom-
men havde betalt for bruden) skulde gives til-

bage. i^i^ai!fcews<yeme.Ot;ers.a/jfferodof./.^iS97;.

184. især i udtr. som en sat regel (VSO.
VI.135. Schand.SB.104. Svedstrup.EG.il.

32), rettighed (UfF.), skik (Brandes.
Overs.afKeller :Schweitsernoveller.(1875).Fort.)
ell. (navnlig) en sat ret, (jf. en sagt ret u.

II. sige Ib) hævdvunden sag; fast skik; given
ting. det (er) bleven som en sat Ret for

fattige Borger-Børn, at de . . ved slige

Udenlands Reiser skal ødelegge deres ¥di-

milier. Holb.Jean.I.l. Lidt efter lidt var det

blevet en „sat Ret", at Otto kom hver Fre-

dag Atten.Goldschm.IY139. Gravl. Herredet.

(1919).246. Halleiy.50. AarbAarh.1935.109.

ofte m. tilknytning til II. Ret, m. tanke paa,

hvad der daglig ell. til visse tider serveres:

BidragtilTidshistorien.1845. 184. Én Gang om
Aaret var det (0: asparges) en sat Ret.

AAbrahams.Minder.II.(1895).26. FrGrundtv.

LK.83. II
(nu næppe br.) m. h. t. tid. hvor

mange Arbejdere ere udi et Huus, maa satte

Timer være berammede til Arbejde, og andre

til STpusnmg.Holb.Ep.IY381. han (førte)

10 dem til een vis sadt Tid ud paa een høy
B&kke.Borrebye.TF.242. 31.5) til bet. I6.1,

i ssgr. som ny sat ^nyssat. Blich.(1920).

XVII.13), (jæg.) om harekilling, hjortekalv:

nyfødt, en nysat DyxGka\\.Fleuron.(Kbh.^U
1910.4.sp.l). et nysat Kid. sa.DTN.29. 31.6)

til bet. 18: besat med, omgivet af; i ssgr. som
skjold-, spyd-, stensat, jf.: Skagens og

Ringkjøbings klitsatte Kyster. Bergs.BR.9.

Baandsavens tandsatte Baand.FrJ.nder-

20 sen.Plebejerviser.(1925).12.

32) w. (opr.) aktivisk bet.; til bet. 16: som har

udviklet, frembragt noget; forsynet, ud-
styret med noget; dels om planter, i ssgr.

som kernesat; jf. (dial.): Om Blommetræer
og andre Frugttræer med mange Frugter

paa siges (paa Fyn): De er godt sat i Aar.

AxLange.FP.14. (rugen) bliver bedre sat i

Vipperne. CReimer.NB.402. \\ dels om person

ell. dyr; i ssgr. som kød-, spejlsat ; ^y. f j e ( d e ) r-

30 sat (om fugleunge: fjedret. Fleuron. (Kbh.^^U

1909.2.SP.1)).

E. i særlige forb. m. adv.

33) sætte af (jf. afsætte^. 33.1) (jf. bet.

1-2; fjerne fra et sted; navnlig (jf. bet. l.z)

m. h. t. passager: afsætte (6.1); lade staa

af (fra et befordringsmiddel). Moth.SlSl.

(skipperen vilde) sætte mig af paa Øen Auer-

nakke. Riber. (Egeria. 1, 2. (1805). 111). Jern-

banetogene standser kun, hvor der er anført

40 Tid eller et x ; i sidste Tilfælde dog kun
forsaavidt der er Rejsende at tage op eller

sætte a,f.Rejseliste.^/iil933.4.sp.l. jf. bet. 6:

Den Lejehest, vi reed paa, skulde om Aftenen

sættes af i en Kroe. Blich.(1920).IX.159.

•f
om hest: kaste rytter af. VSO.1.96.

\\ (jf.

bet. 2.3j berøve stilling, magt, indflydelse;

navnlig (nu 1. br.) m. h. t. embedsmand:

afsætte (2). sette soldater af (0: aftakke sol-

dater). Moth.S131. de satte Keysere, Konger

50 og Chuur-Førster af, og andre i deres Sted

igien. Eolb.Kandst.1.6. sætte af fra Besiddelse.

vAph.(1759). JVJens.NH.77. 33.2) (jf. bet.

3.1; stille paa en bestemt plads; især (jæg.):

tildele en bestemt plads ell. post; afsætte

(6.2); postere. Blich.(1920).VI1.14. Jagt-

herren sætter selv Skytterne af paa Posterne.

Bogan.II.40. NatTid.^''xol939.7.sp.6. 32.3)

(jf. bet. 6.1; nu 1. br.) flytte noget, navnlig:

midlertidigt, fra et højere sted til en lavere

60 plads; ogs.: stille noget bort ell. fra sig.

Moth.S148. Sæt Pakken af saalænge, og

hviil dig lidt. VSO. et Bybud, der kom kjø-

rende med en Trillevogn, men øjebUkkelig

satte denne af paa Gaden for at gjøre de
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Andre Sehk&h. CMøll.PF.85. || uden obj.;

dels (nu næppe br.) som udtr. for, at man
tager en flaske, et glas fra munden, holder
op at drikke, da han ved det første Svælg
raerkede, at det var Vand, satte han strax

af og bad M. hente ham lidt Yiin. Biehl.DQ.

1.153. dels (jf. afsætte 1.2; ^ ell. (nu især)

jæg.) m.. h. t. gevær: bringe ud af anslags-

stilling; tage ned. (ofte i kommandoen sæt
ai\). Exerceer-Reglement for detKgl.Infanterie.

(NytOpl.l801).6. Bliver Skytten urolig i

Anslaget, sætter han at Skyderegl.8. 33.4)

(jf. bet. l.i) stille til side til senere brug;

ogs.: lade blive staaende; reservere; især

m. h. t. mad: gemme (til en), sette tiende af

på ageren. Moth.SlSl. varm lidt af den Kaffe
til ham, der er sat af til i Eftermiddag.
Schand.F.299. (baadene) lignede store, brune
Træsko, der var sat af paa det hvide Sand.
KLars.MK.18. jf. bet. 33.7: sætte
af i en Tørvemose. VSO.I.96. m. h. t. penge,

kapital: sætte en Deel Penge af til en Byg-
ning. VSO.I.96. KAalye.PT.69.

||
(haand-

arb.) flytte masker over paa en pind for at

anvende dem senere; ogs. om afslutning af
strikkearbejde; især i udtr. som sætte af
til hæl, begynde at strikke hæl. ABaadsgaard.
ModAftenblevdetstille.(1920).56. 33.5) til bet.

7.3: fjerne noget fra dets plads, sette la-

sten af (o: udlosse lasten). Moth.SlSl. \\ m.
obj. skifte; dels (4>): sætte (et dæk) af
olgn., (jf. u. bet. 7.3 og d.i) fjerne vand fra
et dæk efter spuling. Harboe.MarO. Reiser
medenda. Orlogsmand. (1863). 4. Sal.'XXII.
862; dels (stenhugger-spr.): sætte en sten
af, slaa et stykke af en sten, afrette en
sten med sæthammer. OrdbS. \\ i alm. spr.

især: fjerne ved afhugning ell. afskæring;
navnlig: fjerne ved operation; amputere;
afsætte (l.i). (en) Patient, som af Kold-
brand var saaledes i dend ene Taae an-
greben, at mand vil sat Foeden a,t.LTid.

1727.238. Benet havde maattet sættes af.

PIIans.KK.294. Naar Blodudtømningen (ved
slagtning af tamme dyr) har funden Sted,
trækkes Huden delvis af, derpaa sættes
Fødderne og Hovedet atSønckeKnudsen.
Næringsmiddellære.(1924).76.

|| (jf. u. bet.

35.1 og 42.3; dial.) m. h. t. udslæt, vorter

gengivelse: afbilde; af støbe, sætte een af i

Marmor. VSO.I.96. smst.112. 33.8) (jf. bet.

17 og 33.10^ t lade komme i rask bevægelse

(kaste, slynge osv.). sætte en Bossel ai.VSO.
1.96. 33.9) (jf. bet. 27; nu især dial.) intr.,

om standsning, tilbagegang; dels: blive mager,
tynd, kraftesløs, svækket; tabe sig. kornet
setter dd.Moth.S130. Er Svinet fedt, saa er

Slagtningen den rigtigste Behandling, da det

10 ved den langvarige Kur altid vilde sætte
meget al.Viborg.S.154. din Bedstemoder . .

har sat meget af paa de sidste Tider, og
skranter betydeUgt. Blich.(1920).XXIII.77.
Staun.TJD.270. Feilb. UfF. sætte af i

huld (SHeegaard.UT.llO) ell. (især) paa
huldet, se II. Huld. || om dyr, især malkeko:
give mindre mælk. LollO. StevnsBjev.32.

især i forb. sætte af paa mælken. Phys
BiU.XIX.477. Pont.F.I.76(se u. bet. 13.3).

en Balk 20 Feilb. UfF. || i videre (billedl.) anv. Hans
midler setter åi.Moth.S130. Vinden, Kulden
. . begynder at sætte af. VSO.I.97. (men-
neskene) gjorde det Lutherske til Doctrin;

og saaledes satte ogsaa Troen af i Livs-

Kraft. Zterfc.X//.462. Feilb. spec. (jf. af-

sætte 7; nurusppe br.): Høiere op begynder
Bierget at sætte af, og bUve mindre steilt.

VSO.I.97. 33.10) (jf. bet. 30; intr., i udtr.

for rask, pludselig bevægelse bort fra et sted;

30 dels (jf. bet. 30. i}; fare, styrte bort; (olm.:)

sætte af sted. Da han kom til Hest, satte

han af som en Lynild. VSO.I.97. han kalder

ad sin Hund og hvisker noget til den. Saa
sætter den af i Spring ud ad Døren. Sv
Grundtv.FÆ.I.102. D&H. UfF. \\ (jf. bet.

33.1 ; vist til dels ved sammenblanding m.
sidde af (se II. sidde 14.2^; 1. br.) staa af
en hest (ell. en vogn). Skuesp.VII.230.
Hovedstyrken (af rytterne) havde sat af og

40 var „krøbet i Ly" . . ved en Forfriskning i

den fristende Kro. OLund. Livet i enProvinds-

by.(udg.l899).69. han smed Tømmen til sin

Hustru, satte af . . og fo'r ind (paa jærnbane-

stationen).AndNx.U.153.
\\ (jf. bet. 30.2^ 4>.

sejle bort fra et sted (ved at støde fra); ogs.:

støde til noget med baadshage olgn., saa at

man kommer fri deraf. *Fra Havnen Kongen
sees i Vagt-Chalouppen stige,

|
Sæt af! —

Hans Majestæt i Skibet vil tillige. ChrFlensb.

olgn.: fjerne. Skattegraveren.l887.II.141. et 50 DM.I.59. døde Legemer . . hænge fast ved
Middel mere til at sætte Vorter af. JVJens
TB. 17. 33.6) (vel til bet. 33.5; nu kun dial.)

skaffe sig af med ved salg; afsætte (3);
sælge. Moth.S148. Cit.l843.(Aakj.Enbristet
Drøm.(1927).21). VSO. Feilb. 33.7) (jf. bet.

14.1^ afsætte tegn ell. mærker; afmærke; ogs.:

aftegne, afsætte noget paa kort olgn. sætte
af i Kaartet. SøLex.(1808). 123. Valpladsen
(var) sat af med Hæsselstænger. Grunder

Falderebstrapper, Fortoiningskjæder, Damp-
skibshjul o. s. v., saa at man maa sætte af

paa dem for at faa dem til at drive videre

med Strømmen. StBille.Gal.1.221. Scheller.

MarO.
II

(især gym.) om begyndende bevæ-

gelse: støde fra ved at stæmme mod et under-

lag; især: støde kraftigt fra (jorden ell. gulvet)

ved tilløb til spring. Schand.AE.59. sætte af

til Længdespring. PoL*/829J6.5.sp.2. om dyr:

IIeimd.43. vaade Halmviske fra Vinteren, da 60 pludseUg rejser Hesten sig paa Bagbenene og
de „satte Vejen aV\JVJens.D.107. FortNut.
XY37.

jf. bet. 33.4: (ved banelinien) er sat
Plads af til (en) Station. Jernban€T.'/»1934.
7.sp.2.

II (jf. afsætte 8.1; f om (billedlig)

sætter af til et kolossalt Spring. jBuc/ift.i*'i).

178. spec. (landbr.) om tyr, der vil springe

(1.4): MdsskrDyrl.LV221.
\\ (1. br.) uden

forestilling om bevægelse, om (udgangspunkt



207 sætte sætte 208

for) noget, der strækker sig, har udstrækning

i en vis retning: udgaa (fra). Apsis . . sætter

(ikke) af fra de to Sidemure, men fra Vest-

murens, Tværmurens Yderside. FrPoulsen.
DG.20.

34) sætte an (jf. ansættej. 34.1) (nu
næsten kun fagl.) sætte noget paa ell. mod
noget andet; ansætte (1). sætte musicalske
Instrumenter an, eller til Munden. vAph.

(1759). (tandlægen) anvendte Gedefoden ved
meget faste Tænder, satte den an mod Tan-
den og slog derpaa Tanden ud med en tung
B\yk\nmY>]Chir.(1845).II.101. jf. let. 34.6

slutn.: Violinen vilde ikke makke ret. Eller

snarere Buen. Hun . . satte an og satte an.

KMich.H.130. sætte an (o: skære (IVlO.i;

for med en sav). FagOSnedk.
|j ^ drive (lad-

ning) ind i skydevaaben; ansætte (l.i).

MilTeknO. Scheller.MarO.
|| (jf. bet. lO.aj ^

navnlig m. h. t. tov: bringe paa plads ell. i ret

stilling; især: stivhale; ansætte (l.s). Van-
terne sættes a,n.SøkrigsA.(1752).§433. Kusk
Jens.Søm.144. f m. h. t. sejl: sætte Seglene
an til at \a.\eie.Gram.Nucleus.l071. 34.2)

(vel til bet. 8.2) danne en ansats paa;
ansætte (4). MilTeknO. UfF. 34.3) (jf. bet.

16.2
;
gart.) om plante: danne; frembringe;

især: sætte frugt. I de første 50 (aar) sætter
en Bøg dobbelt saa meget Træ an, som i

de følgende Aar; jo ældre det bliver, jo

mindre sætter Træet Bin.Schytte.IR.II.277.

Graapæren sætter bedst an i luftige Lokali-

teter. J5redsie(i.Pom./.3i. jf.: Frugten har sat

Sin.VSO. 34.4) (jf. bet. IQ.5) begynde. Noget
efter satte Fjenden et Angreb nn.NatTid.
'*/il925.M.2.sp.l.

II
især (J^) m. h. t. tone:

ansætte (9). D&H. jf.: Det gælder blot at
sætte Tonen an (o: anslaa den rette tone i

samtalen). EGad&JJGad.FP.l 5. 34.5) (jf. an-

sætte 2.1 samt bet. 2b.\) f "refl.: afsætte
sig. Vi finde Steene indesluttede i andre
Steene . . Beviis nok, at mineralske Safter

sætte sig an, fortykkes, og med Tiden hær-
des. Schytte.IR.II.157. Funke.(1801).111.222.

jf.: der kan sætte sig Knuder an i Hjertet,
naturligviis aandelig tK\t.Rowel.Br.376. 34.6)

(jf. bet. 30 og ansætte 8; nu 1. br.) intr.,

som udtr. for bevægelse (hen imod et maal);
navnlig om hurtig, voldsom bevægelse, andre
satte an (med skibene) paa Rygen, og søgte
at skiule sig. Holb.DH.1.250. I Begyndelsen
satte han an med en Heftighed, som snart
udmattede ham. VSO.

\\
(nu sj.) gaa løs

paa (i fjendtlig hensigt); angribe, (ofte i

forb. m. paa ell. (sjældnere) modj. han
(sagde) til sine Tjenere: sætter an; og de
satte an mod Staden (1931: „Til Storm!"
Og de gjorde sig rede til at storme Byen^.
lKg.20.12. *Sætter Satan an paa os,

|

Med dit (0: Jesus') Skjold vi byde Trods.
Grundtv.SS.1.495. Husaren løfter en uhyre
Sabel, Kosakken sætter an med fældet
Lsinse.Hørup.II.7. f m. obj.: (han) satte
Staden an paa det haavåeste. Slange.ChrIV

1391. i videre (billedl.) anv.; navnlig: trænge

stærkt ind paa; forestille indtrængende, den
Pavelige Nuncius satte hart an paa ham,
at hånd dog ey skulde tillade denne offent-

lige 0]^læsning. Tychon.AB. 192. Elskov . .

satte an . . paa hans liieTte.Suhm.II.203.

Vellystningen satte an paa hende med alle

Forførelsens Kunstgreb. F/^O. Feilb.
\\ nu

især uden udtrykkelig forestilling om bevæ-

10 gelse, som udtr. for at tage fat paa noget, ell.

navnlig for, at noget tager fat, begynder. Det
sætter an . . med Begn.Høysg.S.39. Saa
lukker han op for Violinkassen, finder No-
derne, og kort efter sætter Spillet an. Johs
PalM.TY.52.

35) sætte bort (jf. bortsættej. 35.1) (jf.

bet. bQ>.i) stille til side, af vejen; ogs.:

stille fra sig. Moth.8149. *(hun) satte Fla-

sken bort. JJeppesen.ReisentilHelicon.(1782).

20 11. hun satte bort efter Opvasken. /fienteow.

(PoV^/il935.Sønd.l7.sp.l).
|| (jf. u. bet. 33.5

og 42.8; dial.) m. h. t. onde, sygdom olgn.:

fjerne. Midler til „at sætte Vorter bort".

Thiele.III.104. Feilb. 35.2) f miste; navn-
lig: forøde paa letsindig maade; sætte til;

sætte over styr. sette et skib hoxt. Moth.
S132. sette sine raidler skammelig bort.

smst. VSO. 1.467. 35.3) f refl.; i forb. sætte
sig bort over, (nu:) sætte sig ud over (se

30 bet. bh.iz). et Fruentimmer, der eengang
havde sat sig bort over alt, hvad der kunde
lægge Baand paa hendes Handlinger. Tode.

IX.202. smst.VI.236.

36) sætte efter (jf. eftersættej. 36.1)

trans.; fx. (jf. eftersætte 3; dial.) til bet.

11.2: fylde noget helt og holdent. JakKnu.
LF.IOO. 36.2) (jf. eftersætte 1) intr.; til bet.

30.3: forfølge; følge efter. Moth.S132. vi

kom i vores Vogn og fik den vendt for at

40 sætte eiteT.Duelund.N.172. se ogs. u. efter

13.1.
II t m. obj. Holb.DH.1.250. Kongen

med stor Hurtighed satte hende efter.

Schousbølle.Saxo.227.

37) sætte tor ell. (arkais.) fore (se IV
fore 2.2 og ndf. bet. 37.2 slutn.); jf. foresætte.

37.1) især til bet. 6: stille, anbringe noget

forrest, foran noget andet. *Man sette

Hierte for, man sette Hierte bag,
|
En Tyy

er dog en Tyv. Wess.50. fordærvet hans

50 Gevær? Lad det, og sæt en anden Steen

ioT\Blich.(1920).X.62. (hun) trak Døren i

og satte Haspen tor. Elkjær.HF.96.
\\ (jf.

bet. 5; især dial.) spænde for. Hans Kone
trak Harven med, og naar hun ikke kunde
mere, blev der sat en Ko for. OldeniorsEr-

indringer.(1908).28. UfF. 37.2) overf.; dels

(jf. bet. 14 og 15.i samt foresætte S og b) f:
fremføre, fremstille, fremsætte (noget)

for (en). Hånd satte dem en anden lignelse

60 for (1819: fremsatte en anden Lignelse for

dem;. Matth.l3.24(Chr.VI). KomGrønneg.II.
298.

II
dels (jf. foresætte 6; nu især- dial.)

til bet. 15.2: bestemme, fastsætte noget som
gældende for en; foreskrive; navnlig m. h. t.
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arbejde, hverv: foreskrive; paalægge, sette

én en leise toT.Moth.S133. se videre u. lY
for 18.6.

II
nu især i fori. sætte sig noget

for (nu næppe Ir. fore. SchousiøUe.Saxo.

366), se lY. for 18.7.

38) t sætte fort (laant fra ty. fortsetzen

ell. omdannelse af fortsætte) 38.1) (jf. let.

3.5 og II. fort 2) skaffe fremgang, jf.:

De som tiener Penge, og har haft Middel
nock til at sætte sig fort med. Phønixb.TC.
II.Nr.7.6. 38.2) (jf. bet. 9.4) m. h. t. virk-

somhed: vedblive med; ogs.: genoptage efter

standsning; fortsætte (2-8). *Vi sette Rei-

sen toit. Jernskæg. D.91. JJucl.405.

39) sætte forud, (jf. bet. 15.6 og forud-

sættej se forud 3.

40) sætte fra. 40.1) til bet. 7.i: stille til

side; (nu alm.:) sætte af (33.4). Moth.S149.

der er sat mad fra til ham I ;/..• Han satte

et Par Timer fra til (9: beregnede til at be-

søge) dette Cirkvis. MartinAEans.JR.191.
40.2) til bet. 7.3, i udtr. for løsrivelse, fjer-

nelse, adskillelse, den tjærede Stenpikning

der var lagt inde omkring Huset for at sætte

Tagvandet fT&.AndNx.DM.II.127. (dial.)

spamde fra. UfF. \\ især (0): ophæve for-

bindelse ml. to dele af en maskine; ogs.:

bringe ud af virksomhed. Larsen, indtræffer

der Huller eller Brud paa et Kedelrør, maa
Kedlen sættes irs.. SkibsMask.59. under Prø-

ven (med flyvemaskine skal man) sætte Mo-
toren fra og til flere Gange. Lovtid.l920.A.

1634. 40.3) intr., til bet. 30, m. omtr. sa. bet.

som bet. 33.io; navnlig (4>-)' støde fra med
fartøj. Ved Middagstid naaede han Floden
og Færgestedet, netop som Færgen var
ifærd m.ed at sætte fTa.Goldschm.VII.544.
Da.StudentersRoklub.Aarboc for 1923.69. \\ i

udtr. for afsætning ved spring. Bang.Udv.127.
han . . løb til. Han satte fra foran Stakittet,

fløj højt forover og kom ned paa Hænderne.
JVJens.EE.161.

41) sætte frem (jf. fremsætte^. 41.1) (jf.

bet. 41.s) til bet. 3.i og 3.5, m. h. t. person: give

plads længere fremme; anbringe i en stilling

lamgere fremme. B. 93 bytter om (paa fodbold-

holdet) og sætter O. frem (som nngrphsspiUrr).

Pol."/*1944.4.sp.4. 41.2) til bet. 6.1-2: stille

noget frem paa et sted; fremsætte (4). sette

frem til stats. Moth.S134. Maa jeg sidde lidt?

— Jane satte en Stol frem. ErlKrist.MM .1 12.

II
m. h. t. spise- og drikkevarer. Hvert M(inne-

ske sætter først den gode Viin frem, og naar de

ere blevne drukne, da den fmgeTe. Joh. 2.10.

(konen) satte Kaffe frem til Gæsterne.
EBertels.MH.84. 41.3) (jf. fremsætte 2), til

bet. 9: anbringe noget foran noget andet;

stille foran; anbringe i en fremskudt stil-

ling, sætte frem, som Ma\en.vAph.(1759).
(medhjælperen) faaer Hesten til at sætte

Benene frem.PWBalle. RD. 41. sætte det
bedste ben frem, se I. Ben 3.3.

|J
m. h. t.

ur: stille frem. hun havde sat Uret tyve
Minutter hem.HSeverinsen.SM.85.

\\
(nu

1. br.) m. h. t. tidspunkt: rykke frem. sette

auksions dagen lengere iTem.Moth.S134.
mødet blev sat en time frem

j 41.4) (nu
1. br.) til bet. 14.2: fremføre mundtlig ell.

(især) skriftlig; fremsætte (6). Moth.S149.
dog synes det ikke af Veyen at sætte noget
som et Exempel frem til des mere Oplys-
ning om samme Post. Eøysg.S.a3^. Byfogden
satte det saa kjønt frem, saa jeg vilde ønske,

10 at det, jeg havde sagt, var lige saa godt
som det, der blev skTe\et.Schand.BS.465.

41.5) (sj.) intr.; til bet. 30: stævne fremad;
gaa paa. *Hvcr lofde at sette frimodelig

frem,
|
Og Staden ved Stormen bestriide.

Sort.HS.H3r. \\ billedl. vældige Sving gen-

nem Historien, helt tilbage til Grundlæg-
gelsen af Pavevældet . . hvorfra der med et

Spring paa tusinde Aar sættes frem til Sam-
tidshistorien. OjPms.LiW.J^^S.

20 42) sætte hen (jf. hensættej. 42.1) sva-

rende til bet. 1-6: stille ell. anbringe en

person (et levende væsen) et sted. Sognets

Overdrift, hvor de Høveder sættes hen om
Sommeren, som ikke kand græsses paa
Byernes FelledeT.IjHøyer.G.5. Sætte Barnet
hen i Skammekrogen. F^SO.

|| f til bet. 2.i.

sætte deres Børn hen, til at lære Handelen
og deslige Tmg.OeconT.IV33.

\\ f til bet. 3.i,

i udtr. for vurdering. (Cramer) sætter ham
30 (o: Baggesen) hen over Ewald (som) han

fordum . . basunede ioT.LEft.1789.663.
\\

(nu dial.) til bet. 3.4: begrave; bisætte.

Moth.S134. vAph.(1759). Feilb.
||
(nu næ.ppe

br., jf. dog VSO.) til bet. 4.2: hensætte (3.i)

i fængsel. Moth.S134. 42.2) til bet. 6-7:

flytte, stille et andet sted hen; navnlig: stille

til side; hensætte (2). du skal . . øse i

alle disse Kar, og du skal lade dem sætte

hen (1931: til Side^, hvert, naar det er

40 i\i\dt.2Kg.4.4. *En Farvekjedel var sat hen

I

med Rødt. Bastian.nr.8.4. \\ m. h. t. mad-
og drikkevarer, forraad: gemme hen; ogs.:

sætte af (33.4). De tolv Flasker Viin skal

sættes hen til Høstgildet. F^SO. kommer jeg

ikke hjem . . til den sædvanhge Spisetid,

saa lad blot Tjeneren sætte en Smule hen
af Et eller Andet.SHeegaard.UT.316. (om
efteraaret) satte de en Del Smør hen. Ilalleby.

67. sætte mælk hen (jf. u. bet. 7.8 og 49.4}.-

50 VSO. i videre anv., m. h. t. pengemidler:

ved at spare paa alt kunde han godt naa
at faa et Par Kroner sat hen.Søiberg.KK.

n.29.
II t * billedl. anv., om forhaling, ud-

skydelse, opsættelse, denne (krig) burde (ikke)

sættes saa længe hen, paa det man ikke

imidlertid skulde leve imellem Frygt og

Raab. Schousbølle.Saxo.125. ogs. i forb. sætte
derhen, stille i bero; lade staa ved sit værd.

(man) satte , . derhen, om de Svenske . .

M noget kunde med Skiæl og Føye paastaae

for i^oldatorne.Slange.ChrIV1167. vAph.

(1764). 42.3) (dial.) til bet. 7.3: fjerne;
især (jf. u. bet. 33.5 og Bh.i) m. h. t. onde,

sygdom: En mand, der . . så Røddinggård i

XXIII. Rentrykt •/. 1946 14
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forbrand, satte ilden hen i en eg på marken,
og han udsatte derved den varslede brand,

så længe egen stod. AOlrE.NG.240. Feilb.

Skautrup.EtHardsyssehnål.I.(1927).199. 42.4)

(nu 1. br.) til bet. 14, om mundtlig ell. skriftlig

fremstilling: nedskrive; fremsætte; hen-
sætte (1.2). Sætte hen paa Papiir.Le<ft.

(1800).217. Historien er sat hen med en
Haand, der ikke ryster. Gelsted.JVJensen.

(1938).24. II t otn oversættelse. Jeg vil . .

sætte den (o: sedlen) hen paa vort Moders-
Maal, endskiønt den var skrevet paa Fransk,
Eiv.(1914).IY110. 42.5) (jf. bet. 17; 1. br.)

som udtr. for, at noget føres, bevæges i en vis

retning, sætte sin Gang hen til.vAph.(1759).

M. tilbød at tage (tornen) ud. Han satte

Øjnene helt hen til hendes Syemg. Elfelt.

NB.109. 42.6) refl. Han satte sig hen at græde.
VSO. (hun) sætter sig hen med en Bog.
KAabye.KA.45.

\\
(især dial.) i udtr. for, at

man slaar sig til taals, falder til ro, ophører

med arbejde ell. virksomhed, (jeg vil) sætte
mig hen og haabe paa, at vi maa sees . .

til Ma,i.JPJac.(Brandes.Br.11.341). en umaa-
deUg Opvartning (krævede) de fleste Gamle
den Gang (o: i ISVO^erne), da de i en for-

holdsvis tidlig Alder „satte sig hen" og
mente ikke mere at kunne udrette noget
sel\.FynskeAarb.1939.146. 42.6) intr.; til

bet. 30, om rask bevægelse langs med, hen ad
noget. Markgræshopperne, som med deres

lange, kraftige Bagben i store Spring sætter

hen over Jordbunden. i^rew.DiV.7(?4.

43) sætte i (jf. isættej. 43.1) anbringe

noget (fast) i (paa ell. ved) noget; navnlig:

gøre fast i noget; indsætte. Moth.S149. En
Rude skulde sættes i.Anesen.JG.178. Den
skurende Lyd af Bremser der sattes i rystede

Toget. KAabye.PT.28. sætte tænderne i,

se Tand.
|| (jf. bet. 8.3J <J» i videre anv.,

rn. h. t. kort: lægge paa. han (maa) sætte

sin Spadillje eller Manillje i, og derpaa spille

en middelmaadig Trumf uå. Spillebog.(1786)

.

63. CBrorson.Bridge.(1907).72.
\\ (jf. bet.

14.2j m. h. t. meddelelse: Nu kan De (o: en

journalist) jo foreløbig sætte Nyheden i.

PHans.KK.282.
\\ (jf. bet. 43.2-3; uden obj.;

især (sport.) som udtr. for, at en baads aarer

sænkes dybt i vandet, saa farten standses,

(især i kommandoen: sæt i). Da.Studenters

Roklub.Aarbog for 1923.70 f. 43.2) 4^ intr.;

til bet. 28 og 29. i, om fartøj i søgang: blive

overskyllet af søen. (fiskerbaaden) satte i

til Ankerklyåsene. KnudAnd.nH.168. 43.3)

intr.; til bet. 30.5, som udtr. for (pludselig)

begyndelse (og fortsættelse med kraft), (ofte

i forb. sætte i med^.
|| (1. br.) som udtr.

for, at man sætter sig i bevægelse, i gang.

en Lyngvej, hvor man atter kunde sætte i

med Trsi\.Drachm.UB.267. „Kør saa!" Med
et Ryk sætter Hestene i, og ud gaar det.

Jørg.SK.29. \\ især som udtr. for, at man
begynder at tale, raabe ell. (navnlig) stem-
mer i med sang, musik. De omvandrende

Sælgere sætte i med deres Lungers fulde

Kr&it. Bille.Italien.1.266. i samme Nu sætter
Lænkehunden i med at gø.Wied.SK.195.
Frøkenen satte i med et af sine mest skæ-
rende Hvin (o: gav sig til at synge). KLars.
DM.72. nu sætter Skibsorkestret i oppe fra

Agterdækket. t/FJews.i2F.37. || i videre anv.,

navnlig som udtr. for, at noget bliver stærkere,

voldsommere, de Nationalliberale sætter i

10 med at forskanse sig i København bag en
lang Række Forter, Fæstninger og Bat-
terier. Hørup.1.60. Vinteren kommer, og
Frosten sætter i.HVClaus.(LandeogFolk.I.
(1910).519). upers., om (forværring af) vejr-

lig: Høysg.S.39(se III. i 16.3^. Det sætter i

med at blæse. 7*90. Feilb.

44) sætte igennem, (jf. gennemsætte 1)
til bet. 9.2, m. h. t. plan, ønske olgn.: gøre til

virkelighed; gennemføre, hendes Frier satte

20 igiennem med Magt, hvad han med frede-

hg Anmodning ei kunde udrette. Engelst.

Qvindekj.114. Loven om Sognebaandsløs-
ning, som først efter hans Død blev sat

igennem. VilhAnd.Liit.il1.123. han mødte en
del modstand, men satte dog sin vilje igen-

nem 1 sætte sin krig igennem, se I.

Krig 2.
II

m. h. t. valgkandidat: faa valgt.

Hostr.E.II.l.
II

refl.: trænge igennem;
fx. (dial.) om gennemsivende vand. BornhOS.

30 (sj.) hilledl.: En ny Retfærdighedsfølelse

satte sig igennem ved Loven af IdBl.Sv
Claus.ER.90.

45) sætte ind (jf. indsætte^. 45.1) m. h. t.

person \\ svarende til bet. 2: vi (skulde) sætte

ham (o: en dreng) ind i en stor Skole i

Kiøhenha,yn.Hostr.E.I.4. navnlig: tildele et

embede, en stilling ell. et hverv; (alm.:) ind-
sætte (2.8). sette en konge ind i sit rige.

Moth.S139. Feilb. m. h. t. besiddelse, rettig-

40 hed: indsætte (2.?;. Han blev paa ny sat

ind i sine Rettigheder. F^SO. sætte én ind
ved Fogedens Hjælj). Bl&T. \\ svarende til

bet. 3.1-2: føre ind et sted; give ophold, an-

bringe et sted. stærk V Strøm . . satte os ind

i Rostocker Bugt. Cit.l703.(JensSør.n.48).
Sognet havde sat Sigrid ind hos Skrædder
Jon.Gravl.EP.65. spec. m. h. t. valgkandidat:

indvælge, i 1878 blev (han) sat ind i Lands-
tinget. HWulff.DR.450. LindskovHans.G.195.

50 sætte ind i verden, se Verden. — billedl.:

give en tydelig forestilling om, forstaaclse af.

enhver historisk Fremstilhng . . som sætter

den Hørende eller Læsende ind i de fortalte

Begiyenheder. Molb.Indl.30. jeg satte ham
fuldstændig ind i situationen

j jf.: sætte én
ind paa et Spor. Bl<&T.

||
(især dagl.) til

bet. 4.2: anbringe i arrest, fængsel; ind-
sætte (1.2). Sætter de dig virkelig ind! i

'Kdi.c\iOtterv\Skjoldb.Sl.63. han (skal) betale

60 166 Kr. i Alimentationsbidrag, ellers bliver

han sat ind til Aisoning. LindskovHans.NH.
19. 45.2) til bet. 5, m. h. t. dyr: anbringe et

sted; navnlig: stille i stald. FarumEr.22.
(de) kommer, naar de har sat Hestene ind.
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Rønierg.GK.47. Gæssene var indkøbt som
Unggæs og sat ind at fedes. Halleby.67. (nu

sj.) m. h. t. fremmed kvæg: optage (3.1 ) og

opstalde. S&B. 45.3) svarende til bet. 6-8,

m. h. t. ting: anbringe paa et sted, i et rum,

fastgøre i en indfatning olgn.; indsætte (l.i).

Moth.S149. Du kan sætte Kassen ind i For-

stuen. F/SO. (han) holdt udenfor Garagen.

Han gad ikke sætte Vognen ind. LecA;

Fischer.HM.40. Saa skulde der „sættes

Brød ind" (i ovnen). FrOrundtv.LK. 167. sætte

ruder ind, se I. Rude 2. spec. m. h. t. hvad

der stilles paa bordet ved et maaltid, serveres:

Tops.II.4. drys lidt sød Paprika over (oste-

maden), naar De sætter den ind.iJ.T.'"/?

1940.4.sp.4. II 4>- sætte Masterne ind (o:

rejse dem). SøLex.(1808).124. Fartøjerne sæt-

tes ind (o: tages om bord) . Bardenfi.Søm.II.65.

II
t udtr. for paafyldning. (lokomotiverne)

havde kun Pumperne til at sætte Vand ind

med (o: i kedlen). Rambusch.JE.90. 45.4)

svarende til bet. 9: bringe paa en vis plads,

i en vis stilling ell. tilstand. Om Vinteren

sætter Storm og Høivande Søen ind paa
Landet, derved oversvømmes Mosen. Etlar.

DVI. den stærke Blæst (fik) Magt over

(færgen) og satte den ind mod Molen.
JernbaneT.^'/d934.8.sp.3. jf. bet. 17.i: nu
lod jeg Geværerne skyde af i en Fordybning,

hvor Skuddene sattes ind i en Banke. CT/i

Sørensen.Erindringerfral.Reg.l864.(1891).46.

(fodboldspilleren) satte Bolden ind (o: sco-

rede.).PoVU1943.6.sp.4.
\\ (fagl.) lade kom-

me i gang, i drift; indsætte (2.3). De fire

(vogne) skal sættes ind paa Ruterne til Nord-
jylland. JernbaneT. "/lo 1936. 8. sp. 1. Færgen
skal . . sættes ind i 1939s Sommerfartplan.
8mst.yid938.9.sp.2.

|| (jf. bet. 9.i slutn.) m.
svækket stedsforestilling; dels (nu næppe br.):

stille til salg (paa auktion); indsætte (2.4).

sette ind på huksi6ii.Moth.S139. VSO. dels

(jf. indsætte 2.9^; f henstille (til en);

indbringe (for). Moth.S139.
\\ (jf. bet. 46.5

og 46.8^ i udtr. for at indlede, paabegynde
noget; især m. h. t. angreb, kritik: VorUng-
dom.1940/41.179. Hovedangrebet sættes ind

mod Trestavelsesordene (i pentametrets ud-

gang). BilleskovJ.H. 1.48. 45.5) til bet. 12;

dels: risikere noget som indsats i spil, ind-

skud i lotteri, „hor, du faure Gangerpilt,
|

Leg Tavlebord med mig!" —
|
„Men jeg

har intet Rødenguld
|
At sætte ind mod dig.

Da. Kæmpeviser, udv. afGrundtv. (1847). 193.

UnivProgr. 1942. 1.82. \\ dels: anbringe
(penge) i bank; indskyde (kapital); ind-
sætte (2.5). Wiwet.EL.25. (pengene) sættes
ind paa din Sparekassebog. X4Z>eW.Æ?.55.

||

(jf. bet. 12.6^ billedl. Man bad (Napoleon)
om at sætte Garden ind for at vinde en fuld-

stændig Seir.NPJensen.Napoleon.(1904). 165.
Forskningen har sat et stort Arbejde ind
paa at paavise og cftergaa Saxos Kilde-

materiale. OFrm./vtW.fiS, ofte i udtr. som
sætte livet ind. 'Der sætter ind sit Liv

han paa sin Tro,
|
Og vover Sjæl og Legem.

PalM.TreD.196. Hun véd, hvad det vil sige at

sætte Livet ind for sin Kunst.NHoffmeyer.Ro-
merskeDage.(1927).10. 45.6) til bet. 14; dels

til bet. 14.2 : indføre ell. indføje i noget trykt

ell. skrevet; indsætte (2.2). Hjort.KritLit.II.

267. det blev sat ind i Kontrakten, at vi hver
skulde have en Stue i det gamle Rus. Schand.
F.544. Det koster jo ikke Alverden at sætte

10 saadan en Annonce må.Socialdem.''/il944.5.

sp.2.
II

dels til bet. 14.3. (barnet vil) sætte d ind

for g, altså sige då for gk.Jesp. Børnesprog.

(1923).25. 45.7) refl.; til bet. 19: tage plads
inde (i stue, vogn) ell. ved bord olgn. Tode.IX.

73. Han kom hjem og satte sig ind i Stuen.

JVJens.(HjemmetsNoveller.II.(1905-06).102).

hun (havde) sat sig ind i en Ikke-Rj'gerkupé.

AaDons.MV.189. \\ (jf. sætte en ind i noget

u. bet. 46.1^ billedl.: (søge at) trænge ind

20 i et emne, i andres tanker ell. forestillinger

;

gøre sig bekendt med; gøre sig noget levende;

tænke sig ind i. ogsaa i denne Sag dømmer
du mig, uden at kunne sætte dig ind i min
Tsiiikega,ng.Gylb.(Heib.Fl.l830.Nr.28.3.sp.2).

„Der er Forhold, som man ikke kan sætte

sig ud over." — „Maaske dog, naar man
blot sætter sig ret ind i dem." Gjel.W. 53.

45.8) intr.; til bet. 30, som udtr. for, at man
bevæger sig ind i ell. hen mod noget ell. be-

30 gynder paa noget. \\ til bet. 30. i: bevæge sig,

fare, styrte ind; „stikke ind". Ud imod
Havet aabnede Fjorden sig med et Indløb,

som tillod Dønningen at sætte ganske artigt

ind, naar der blæste en Storm udenfor.

Drachm.VT.149. Droskerne satte ind i

Amaliegade med en Fart, som var Dyrene
løbske. jBangf.S'.^. (bierne) satte ind over

(sæden). Halleby.34.
\\ ^ til bet. 30.2. (vi)

satte Kattegattet ind. Bom.MineHændelser.
40 (1834).121. Bardenfl.Søm.1.282. \\ til bet.

30.3, i udtr. for angreb. Moth.S139. *den
Vaabenmø, med Vælde sætter

|
Ind paa

ham, som fældte Jetter (o: Stærkodder).

Oehl.XXIV.200. Drachm.HV.68. billedl: Vi
satte . . jævnlig ind paa hende med høie

Ord . . om Følelsers Værd og Ægthed . . for

at faae hende til at overgive sig til os.

JFibiger.Liv.125.
\\ (jf. bet. 30.5 og iS.s)

som udtr. for, at en lyd begynder at høres,

50 ell. (navnlig) at en stemme, et instrument

falder ind. (bratschisten) blev saa forbløffet,

som om han havde sat forkert ind. Gjel.GD.

170. Henne i Sangerindepavillonen sætter

just Hornet ind i Larmen med sine tre-fire

skrattende Toner. Pont.SM. 113. lyden (er)

så kortvarig og der er så lidt stemme på
den, at man tit får det indtryk at stemmen
først sætter ind (til sidst). Jesp.MFon.^67

.

II
1 udtr. for al begynde, tage fat; dels om

60 person: Midt i en Kriseperiode sætter Ar-
bejderne ind med deres Kr&\. NatTid.^^Ui
1920.M.5.sp.6. I 1874 sætter (Bøgh) ind for

at faa „Fru Inger til Østraat" opført i Dan-
m&Tk.Schyberg.DT.263. dels som udtr. for

14«
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(voldsom) ændring (i vejrlig, situation): S. V.

Monsunen . . var endnu ikke ret sat ind.

StBille.Gal.il.196. Sygdommen sætter plud-

seligt ind uden noget Forstadium. jFfPon/.

Psychiatr.1.14. Istiden var ved at sætte ind,

den kom med uafladelig Regn og kolde

Nætter. jyJens.Br.i2.

46) sætte (i)mod (jf. modsætte^. 46.1) i

alm., trans, anv.; fx. til bet. 6: Moth.S149.

Fuglene sætte Nebbet imod, naar de hugges.

Sehoushølle.Saxo.104. \\
(nu sj.) til let. 12.3,

om indsats i væddemaal, spil. *Jeg sætter

mod min Ganger graa,
|

i Aften skal hun
til min Bure gaa.DFU.II.nr.O.S. Schousbølle.

Saxo.309. 43.2) (1. br.) refl. ell. (sj.) intr.

(VSO.): gøre modstand; sætte sig til mod-
værge; modsætte sig. en Herrens tiener . . som
med sagtmodighed underviser dem, som
sette sig imod (1819: modsætte sig). 2Tim.
2.25(Chr.VI). Feilb.

47) sætte ned (jf. nedsættej. 47.1) m. h. t.

person; til bet. 1: bringe til at sidde ell. an-

bringe paa et lavere sted. *(han) sette hende
ned, paa sin Carete henck. Jernskæg.D.92.
(elefantdriveren) tog , . fat i Drengens Ben
og satte ham ned (o: fra elefanten) paa Bro-
stenene. Søiberg.KK. 1. 12. jf.: Jeg skal sette

dig ned (o: kaste dig til jorden, i gulvet) st

det skal knage i dig. Moth.S140. VSO.
(„Høres endnu i Almuesproget"). || til bet.

3.1 ; navnlig: give en ringere stilling, daar-

ligere forhold, saa vidt har Skiebnens Ugunst
sat mig ned, at jeg ikke engang kan skaffe

min Kone den Lindring af en Hielperinde.

TBruun.Pr.65. sætte én ned i en lavere

Lønningsklasse.jBiÆT. (1. br.) overf.: for-

ringe ens anseelse; dadle; kritisere; ned-
sætte (2.3); øgs. (jf. bet. 4:1.5) m. tings-obj.

Leth.(1800). Hvad var det nu som pludselig

satte mig sådan ned i hans Øjne? StDrewsen.
K.202. Feilb. i forb. sætte ned paa en.

S&B. Franskmændene er ham overhovedet
imod, og han griber gærne lejligheden til at

sætte ned på åem.NMøll.(Letterst.tidskr.

1920.493).
II (jf. u. nedsætte 1.2; nu dial.)

om begravelse af døde, nedmaning olgn. Moth.
SI39. *I et Viinbuus jeg skal sige

|
Mit Farvel,

og sættes neå.Reenb.I.172. Feilb.
\\

(talespr.,

1. br.) til bet. 4.2 : føre i arrest. Efter Retsmodet
. . blev L. atter sat ned i Arresten. PoZ.^'/n

1938.10.sp.2. 47.2) især til bet. 6, m. h. t. ting:

anbringe paa et lavere sted; anbringe neden for

noget andet; stille ned; ogs.: stille fra sig.

DL.5—11—2 (se u. Stigbord;. Jeg lod det
gætte ned i Kiælderen. FiSO. lidt efter satte

hun Naalen ned i Systenen for at gaa hjem.
Pont.MH.223. tunge Sække, der blev sat

ned paa Jorden. Søiberg.KK.1. 7.
\\

(dagl.)

til bet. 7.2: spise (ell. drikke) graadigt;

nedsvælge, en Elefant satte et Rugbrød
ned i to Bidder.JVJens.NH.9. Elkjær.RK.
54.

II 4^ til bet. 10.2. Sæt Undersejl ned!
KuskJens.Søm.249. 47.3) (nu næppe br.) til

bet. 12: overlevere (noget) i forvaring; depo-

nere. Holb.llJ.I.4(se II. ned 2.4j. Overs.af

HolbLevned.il 3. 47.4) (nu 1. br.) til bet. 14:

nedskrive ell. indføre, han (skal) lade

logge . . hvert andet Glas, og sætte Skibets

Fart ned i lomn&len. SøkrigsA.(1752).§354.
(visitatsbogen) danner en organisk Sammen-
hæng, som Palladius . . med flyvende Pen
satte ned i en . . fortrolig og myndig Stil.

HBrix.DD.26. 47.5) til bet. 16.5, m. h. t.

10 styrke, størrelse ell. (især) grad, værdi: for-
mindske; nedsætte (2.i). vAph.(1759).
Olsen sætter Priserne ned for Byens andre
'K\ohm^nd.Schand.AE.201. sætte Trykket
ned.Wolfli.MarO.302. Rationerne af Kaffe
og Sukker vil blive sat ned. B.T.">/7l940.1.

sp.l. 47.6) refl.; dels til bet. 19: tage plads.
han bød Folket sætte sig ned paa Græsset.

Matth.14.19. jeg (blev) saa træt, at jeg

maatte sætte mig ned. Blich.(1920).XXIV.
20 195. Sæt Dem ned. Mand — ellers kan jeg

jo'tte røre mig for Deres tj'kke Mave. JaÆ
Knu.OP.24. (dagl.) i videre anv.: falde.
Cyklisterne faldt (i det glatte føre), og Fod-
gængerne . . satte sig ned. Pol.^^Ul942.6.sp.3.

(dagl.) i udtr. for forrettelse af nødtørft. Knud
Rasm.MS.III.73. \\ dels (nu især dial.) til

bet. '21: bosætte sig; navnlig: bosætte sig i

erhvervsøjemed; nedsætte sig. Holb.Metam.
69 (se u. II. ned 3.2j. Nu satte han sig selv

30 need, aabnede et Værksted, og udgav et Vge-
hleid.PAHeib.R.I.166. (hun) havde en rig

Broder, der havde sat sig ned som Lærreds-
handler i Kiel Gylb.IX.76. AarbFrborg.1939.

1.128. Feilb.
\\ f til bet. 25.1 : afsætte sig.

JPPrahl.AC.75(se u. I. Sidde 2). 47.7) intr.;

til bet. 30, om rask bevægelse nedefter. EBluh-
me.FraetOpholdiGrønland.(1865).167. plud-

selig smed han det hele og satte hovedkulds
ned ad Kølikentra,]^pen.AndNx.PE.111.67.

40 II
(sj.) om rovfugl: slaa ned. *Just saadan

dukker snelt en And mod Grunden,
|
naar

den seer Falken ned imod sig sætte. CKMolb.
Dante.I.138.

\\ (jf. bet. 30.4-5J om ting ell.

forhold, den vestlige Strøm, som her altid

sætter ned langs Kysten. StBille.Gal.1.67.

paa en Nat kom Vinteren sættende ned
Nordfra paa en mægtig Isbåde. AndNx.PE.
11.222.

48) sætte om (jf. omsætte^. 48.1) især

50 til bet. 6.1: anbringe rundt om noget

ell. stille i en rundkreds. *hun (tager)

Dugen og breder
|
og sætter Kopperne om.

KBecker.S.II.66. Sæt Gummibaandet om.
EllenCarlsen.RaasyUning.*(1934).22. 48.2) (jf.

IV om 14.1^ anbringe, stille paa en anden
plads (saaledes at to ting bytter plads); ogs.:

anbringe, opstille paa en anden maade; om-
sætte (2-3); til bet. 9: Mofh.SUO. Digterne

sætter ofte Ordene om. VSO. (filatelisten) vil

60 sætte hele Samlingen om.Pol.^^U1942.7.sp.3.

II
til bet. 10.1, m. h. t. (del af) maskine; især

(møl.): stille (møllevinger) om (for at fange

vinden bedre ell. for at standse møllen).

IKfRosenørn-Teilmann.JNatur-Lyrik.(1902).
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37. SprKulU.57. ||
(bogtr.) til bet. 10.4. ved en

Korrektur-Rettelse er Linjen blevet sat om.
PoWM942.7.sp.3.

||
(gart., foræld.) til bet.

10.5, m. h. t. plante: omplante (og flytte).

VSO.
II

foretage omsætning med ell. af; dels

(dial.) om byttehandel (Feilb. UfF.); dels

(nu sj.): veksle ell. sælge for rede penge.

sette små mynt om i kronei.Moth.SléO.

et Par Guldringe med kostelige Stene bleve

satte om i Fenge.HCAnd.(1919).Y173. 48.3) lo

til bet. 48.2: forandre; ændre. Sin bedste

Arbejdsvogn havde han sat om til Høst-

brug med lange Hække, for at den kunde
rumme meie.Madelung.GM.139. vi faar som
facit 6,7 decimeter; det sætter vi om til

centimeter og faar 67 centimeter
j |j især

om formning af sprogligt udtryk, udformning
i toner olgn. ^(Grundtvig) tog den halve

Bibelbog
|
og satte om paa Sangens Sprog.

Rich.VH.16. Komponisten sætter sin Rasen 20

om i Toner. StDrewsen.K.145.

49) sætte op (jf. opsættej. 49.1) m. h. t.

person; dels til bet. 1 og 3.1 : (hun var) saa
tedtet, at hun blev hængende, naar man
satte hende op ad en Yæg.FrPoulsen.VN.19.
sætte et barn op i sengen

\ sætte en op
paa en hest, en vogn

j || dels (jf. bet. 49.ii^

til bet. 3.1 og 3.5, i udtr. som sætte op i

leje, skat, forhøje ens leje, skat. Magistraten
har sat Fader op til Ti Portioner i Nærings- 30

akat. PNJørg.S.103. MartinAEans.JR.16a.
\\

(jf. II. opsat 1.1, opsætte 7.1 ; 1. br.) til-

skynde til noget; gøre forhippet ell. (især)

opsætsig; ophidse. Han gaar dog og sætter

dem op, gør han. De vil have mere i Løn
og bestemt kxhe\å%tiå.AndNx.FD.15. (spil-

let) kunde sætte borgerne og deres kvinder
op til at gå næsten over gevind. Grønb.SV
185. i udtr. som sætte en op imod en
anden, bringe i modsætningsforhold til; hidse 40

op imod; ogs.: pudse paa. De har tænkt, om
De ikke muligviis kunde gjøre nogle Hokus-
pokus med det Fattigregnskab, saaledes at

])e kunde faae Sogneforstanderskabet og
Menigheden sat op mod mig. Scharling.N.

276. jf.: Saa satte de Præsten op paa ham
(j: en fritænker). Skjoldb.EF.181. 49.2) m.
h. t. dyr; spec. (rid., nu næppe br.) m. h. t.

hest: tvinge til at løfte hovedet v. hj. af særlige

løjler. rWBalle.K. 14.68. 49.3) til bet. 6, m. 50

h. t. ting: anbringe, fæste i højere stilling;

anbringe, stille paa et højt sted; løfte i vejret;

opsætte (l.i); ofte m. bibet. af, at noget stilles

paa (sin rette) plads, bringes i (en vis) orden

"II. (jf. bet. 4\).i) henstilles. Jernskæg.D.50.
De Bøger skulle dog engang sættes op (0:

opstilles i reolen). VSO. det billige Tapet,
K. havde ladet sætte op. Tandr.K.91. Herre-
cykle . . Styret sat op efter Lakeringen.

PolitiE.Kosterbl."Uol925.2.sp.l. m. h. t. ep

indstøbt bly: drive paa plads v. hj. af en

opsættermejsel. Hannover. Tekn.346. \\
(m.

overgang til bet. 49.6 ; mal.) anbringe, opsætte

farver paa en palet. Bergs.Uvh.54. Joak

Skovgaard.(Tilsk.l908.318). jf. sætte en
palet op u. I. Paiet.

{| (jf. bet. Q.i) m. h. t.

legemsdele. Jeg har . . seet (hestene) staae

paa Bagbenene, sætte Forfødderne op paa
Træstammen, og saaledes afgnave Knopper.
Blich.(1920).XXII.104. sætte sin næse
op efter noget, (dagl.) være ivrig, begærlig

efter; spidse (II.I.4) næsen efter. Feilb.II.

715. 'han havde sat Næsen op efter gule

Ærter med Flsisk.PoVyid944.9.sp.3.
\\

(jf. bet. 11) som udtr. for, at noget løftes

op i vejret, bringes til at stige. *Dér satte jeg

min Drage op,
|
dér sendte jog min Bold

mod Sky. Kaalimd.263. Højvandet kunde
sætte Vand op i KsAdrene. Rønberg.GK.41.
jf.: Jeg er saa tom indvendig . . kanske
Brændevinen kunde sætte noget op i mig.

AndNx.PE.II.236. 49.4) (til bet. 7.3; sml.

bet. 49.10J anbringe midlertidig i en vis

stilling, paa en vis plads; hensætte; op-
sætte (I.3)

II
m. h. t. fartøj: trække op paa

land. Skibet må . . „sættes op", da Havet
aldrig er til at stole ipLJylland.(1891-92).

239. Scheller.MarO.
|| (jf. opsat mæik u. op-

sætte 1.3^ m. h. t. mælk: hælde op og stille hen,

for at den kan blive tyk ell. sur. VSO.IV25.

D&H. 49.5) (jf. op 3.3; til bet. 9.i: frem-
komme med; fremføre; dels (nu næppe br.)

m. h. t. noget, der skal sælges, sætte op tU
Auktion. (StfeiB. || dels (jf. bet. 49.8J, især i

forb. m. (i) mod, som udtr. for, at noget

stilles op mod noget andet, sammenlignes
dermed, modsættes noget andet. Han satte al

sin Dyd op mod Fristelsen, men . . Han rar
ved at bukke under. Schand.BS.287 . Overfor
den ekspansive svenske Historieskrivning

havde Danmark intet at sætte op.OFriis.
Litt.411. 49.6) til bet. 10: stille op paa
rigtig ell. kunstfærdig maade; arrangere;
ordne, tre Mænd . . skulde sætte dem (0:

maskinerne) op, Ursin.D.237. sætte Fælder
QTp.Bl&T.

II
(især ^) m. h. t. sejl, takkelage

olgn. Sætte op Stag og YsLnter. Harboe.MarO.
Folk . . satte Flag op.MartinAHans.JR.30.

II
(bogtr.) til bet. 10.4, om arrangement af

bogsats: opsætte (1.4). en del ark var alle-

rede sat op i korrektur. HistTidsskr.lOR.y
769. sætte op i spalter, se I. Spalte 2.

II
til bet. 10.6, m. h. t. haar, skag, (del af)

Iclædedragt. Moth.SMO. hun flettede, snode
og „satte op" al denne brune Fylde (0:

haarpragt).EJuelHans.HM.9. et Overskæg,
der engang var sat op og farvet med
den største Omhu. TidensKvinder.*U1930.24.
talem.: være sat op ell. have ansigtet, haaret,

overskægget sat op til narrestreger, se

Narrestreg, sætte en hans skæg op, se 1.

Skæg 1.3. — (foræld.) m. h. t. hovedbeklæd-
ning, navnlig kapper olgn.; ogs. uden obj.

(Adr.'*U1762.sp.l6. VSO.). sette en hue op.

Moth.S140. sætte Perryk 0]}.vAph.(1759).

hun boede der . . nærende sig i Diderik
Bartskierers Gang paa en Bagsal med at

sætte Sætter op.Pram.(Rahb.Min.l786.II.
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617). LønborgFriis.VendsysselsNationaldrag-

ter.(1902).128. \\ m. h. t. service, madvarer.

Smørret blev „sat o^'\JSMøll.FH.l.U8.
jeg lærte at sætte Servietter op som Svaner.

Soya.LJ.14. især (jf. opsætte sp. 1097*^;

hog.) m. h. t. fjerkræ: gøre i stand til stegning

ell. kogning (bl. a. ved at tvinge vingerne op).

Moth.SMl. den dejlige Mad. Som de Fugle

var sat o^\KMich.LUK.45.
\\ (fagl.) m. h. t.

skærende instrumenter (knive, sakse): gøre lo

skarp; hvæsse; slibe; opsætte (1.4). sette en
rageknif op. Moth.Slål. At Ziehklingen „sæt-

tes op" vil sige, at dens Kanter skærpes.

TeknLeks.1.605.
\\

(dagl.) til bet. 10.7, m. h. t.

bevægelsesform, gestus ell. (især) ansigts-

udtryk, minespil: antage; paatage sig.

Hvad er det for en gang du setter op. Moth.

S140. hidse Hundene paa (hjorten) og da
see de Øine, Dyret kan sætte o'p.HCAnd.
8S.V.20. Den foragtelige Trutmund, som 20

hun satte o'^.Gjel.Ve.7. især i udtr. som
sætte et ansigt, en vis mine op, se An-
sigt 2, I. Mine 2.

||
(m. overgang til bet. 49.9;

især teat. ell. æstet.) i udtr. for scenisk ind-

studering, kunstnerisk beskrivelse ell. arrange-

ment, de vil sætte Stykket hurtigt op.

SvLa.SD.52. Med nogle faa og friske Til-

lægsord . . mere i Stil med Sagaens Mosaik
end med de homeriske Epiteta, er hver
enkelt Person sat op. VilhAnd.HP.131. Bil- 30

ledet var flot sat op med virkningsfulde,

kraftige Skyggetegninger. PDrachm.K.203.
49.7) til bet. 11: give oprejst stilling; op-
rejse ved at opstable ell. sammenstille; op-
sætte (l.i). sette keiler oji.Moth.S141. Den
29de Juli skal da Napoleons Støtte sættes op.

HCAnd.Breve.I.125. sætte Tørv o]^.DF.XIY
55. sætte et stakit op, se Stakit 2.

||

m. h. t. bygning (af lettere art). Moth.S140.
Det er kun et Bjælkehus, jeg har selv sat 40

det oTp.AaDons.MV209. sætte Telt . . op.

Bl&T. 49.8) (arkais.) til bet. 12.3: ind-
sætte som indsats i spil olgn.; billedl.:

risikere; vove. *„leg Tavlebord med mig!"

I

„Jeg haver ej det røde Guld
|
at sætte op

mod dig."DFil.nr.39.1. *Vi sætter op for

Danmark nu baade Liv og Bloå.Grundtv.
PS. VII.88. *Jeg sætter imod Dig min Gan-
ger hvid,

I

Du kan sætte op dine Hunde.
I)rachm.M.20. 49.9) (jf. bet. 49.6 slutn.; uden 50

for dial. lidt gldgs., jf.: „Talespr." Levin.)

til bet. 14: optegne; nedskrive; navnlig:

formulere og nedskrive (sine tanker, argu-

menter); ogs.: gøre udkast til (dokument
olgn.); opsætte (2). Holb.IIAmb.I.3(se u.

Supplikj. (han havde) bedet Bogholderen
sætte Brevet o^.KomGrønneg.V158. Jeg
skikker et Papir ned til dig en af Dagene
og faar din Underskrift for Pengene . . Det
er bedst, vi faar det lovformeligt sat op. eo

AndNx.DM.I.20. Feilb. 49.10) (jf. bet. I6.2 og
op 7.1 ; vel til dels som overf. anv. af bet. 49.4;
nu især dial.) udsætte til et senere tidspunkt;
opsætte (8). sætte BrøUupet oj^.Holb.Stu.

II.6. *„0 elskte Fader — I opsætte dog—"
|

„Jeg sætter intet op, jeg er bestemt."
Meisling.MK.154. *vi sætter Thinget op til

Morgendagen. G^ei.ZÆr. 3. Feilb. UfF. 49.11)

til bet. 16.2 og I6.5, m. h. t. størrelse ell. (især)

grad, værdi: gøre stærkere ell. større; for-
høje; i videre anv., m. h. t. bevægelse ell.

sindsstemning: gøre hurtigere ell. livligere.

det Hele er Noget, du har fundet paa for

at faa mig til at sætte Lønnen oTp.Gjel.M.

417. Megen Føde sætter Feberen o]^. Bille-

skovJ.H. 1.98. sætte prisen (priserne), pro-
duktionen, temperaturen, tempoet
op osv. sætte dampen, farten op, se

IL Damp 2.2, Fart 2. 49.12) til bet. 16, om
frembringelse, dannelse; spec. (jæg.) i forb.

som sætte takker op, om hjortevildt: faa
takker. VigMøll.HJ.189. uden obj.: Hjorte-
vildtet sætter op, naar de nye Horn vokser
irem. Frem.^'/d927.omslag.2. 49.13) refl.; til

bet. 19: anbringe sig paa en højere plads (fx.

i køretøj); ogs. (i forb. som sætte sig op
i sengen. VSO. Søiberg.KK.1.50): bevæge
sig fra liggende til siddende stilling; rejse
sig op. den døde satte (1819: reiste^ sig op,

og begyndte at tale. Luc.7.15(Chr.VI). Kud-
sken satte sig op paa Bukken. VSO. Prav
at sætte dig op paa (cyklen). AaHermann.
PH.67.

\\ (jf. bet. B.i) anbringe sig paa en
højere (bedre, fornemmere) plads, naar du er

buden, gak hen, og sæt dig nederst, at naar
han kommer, som dig indbød, han da maa
sige til dig: Ven! sæt dig høiere op. Luc. 14. 10.
Vær saa god og sæt Dem op for Bordenden,
mens jeg skjærer et Stykke Smørrebrød.
Blich.(1920).XIV45.

\\ (jf. u. bet. 49.i,

sp. 217^^) som udtr. for, at man er ivrig ell.

forhippet, eftertragter noget, ell. er ophidset,

opsætsig. Anna havde sat sig op efter det

store lige som BiodeTen.AndNx.PE.il.105.
(de) kunde bære meget; men haarde Folk
sætter sig ogsaa op naar de synes en Grænse
er n&aet. JVJens.C.70. sætte sig op på bag-
benene (0: gere modstand). Feilb. navnlig i

forb. sætte sig op (i)mod nogen ell. noget,

gøre modstand mod; være opsætsig mod; mod-
sætte sig. Færler (maa lærerne bruge) om
nogle store Rebeller ville sette sig op imod
dennem. Z)L.2

—

18—12. man seer Fluer vil

sætte sig op mod Elephanter, Myg mod
Løver, Dværge mod KiemT^er.Holb.Tyb.V.8.

T. havde aldrig før sat sig op mod sin Far.

JørgenNiels.D.75. 49.14) intr.; til bet. 30, om
(begyndende) bevægelse; dels (jf. sidde op
sp. 1190^"; dial.): staa op (om morgenen).
Korch.Godtfolk.il.(1924).146. dels (jf. bet.

1.3; nu næppe br.): stige op (paa hest);

sidde op. Lad os nu kun sætte op og komme
herira,. Biehl.DQ.III.256. || især til bet. 30.i,

om rask, pludselig bevægelse: fare op;
springe op. Madam Jensen meldte kort:

„Det er Etatsraaden." Frøkenen satte op
næsten i et Sipnng. Bang.R.25. Han satte op
ad Trappen med lange, lydløse Fjed.^rZ
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Krist.DH.77. || om dyr. Schand.O.II.153.

(katten) kommer sættende op i Sofahjørnet.

MLorentzen.G.83. spec. (jf. u. bet. 33.io;

landhr. og vet.) om tyr: foretage bedækning.

MdsskrDyrl.LY219.
|| 4^ til bet. 30.4, om

strøm ell. sø. Soskvæt . . satte op over Broen.
BerLiisb.S.6. || i udtr. for forandring ell.

tilsynekomst; især (jf. bet. 30.5; dial.) om
ændring i vejrlig, med tiltagen i styrke ell.

voldsomhed. Hun lyttede elter Vinden. — lo

Hør, hvor det sætter o^\ErlKrist.8t.l90.

Gravl.0en.51. Feilb. (sj.) billedl., om følelse

ell. stemning: dukke op. Angst var vel den
Følelse, der hade lettest ved at sætte op i

mig som lille.AndNx.LK.100.

50) sætte over. 50.1) til bet. 6: anbringe

noget oven paa noget andet; dels (jf. over-

sætte 1) m. h. t. noget, der skal varmes (koges,

steges): anbringe over ild. Jeg har sat Vand
over til Altensma,d. Gjel.W.106. (der) blev 20

(ikke) fyret i Komfuret før Middagsmaden
skulde sættes oyeT.KnudPouls.U.26. (1. br.)

Ilden obj.: hun rejste sig . . for at gaa ud i

køkkenet og „sætte ower''. AnkerLars.VS.
157.

II
dels (jf. oversætte 2): anbringe noget

over noget andet, saaledes at det (næsten)

dækkes ell. skjules, han (kom) til at spilde

af sin Kop paa Dugen, og han satte Under-
koppen over. PoUU1941.5.sp.2. 50.2) (jf.

oversætte 3) til bet. 3 (og d.i): føre hen over, 30

til den anden side af; dels (jf. oversætte 4;

bibl.) til bet. 3.2: Faderen . . friede os ud af

Mørkets Magt og satte os over (1819: over-

satte os^ i sin elskelige Søns Rige. Col.l.13
(1907). II

dels (jf. oversætte 3; til bet. 3.4:

befordre, transportere over vand. Da
Høvedsmanden her fandt et . . Skib, bestemt
for Italien, satte han os over derpaa.^pG^.
27.6(OGuldb.). Skipperen, der har sat En
over fra Grækenland til Italien. ^terA;.F//. 40

65. e. br. \\ dels (jf. oversætte d) til bet. 3.5

:

hensætte under andre forhold; forflytte, han
blev sat over i en anden afdeling I 50.3) til

bet. 14; dels (nu dial.): gengive ord, sætning
med tilsvarende i et andet sprog; overføre en
tekst til et andet sprog; oversætte; dels (jf.

oversætte 5; 1. br.): overføre til en anden
form; udtrykke paa en anden maade. Lars
satte forleden et Himmel-Brev over paa
J)a.nsk.Holb.Bars.II.6. •Han fatter for og 50

sætter over — |
Der er dog ingen flere Over-

skover? ^ares<r.*S'-9.//.64. en I. akt lå færdig-

skreven, før han satte det over i roman-
formen. Let'/-^'^^«^^''!/'^«'''^-'^ ^•^^^*^*^/^^^'5>^- ^^^•

BornhOS. 50.4) intr.; om bevægelse over til en
anden side af noget, tværs over noget; navnlig til

bet. 30.1 : bevæge sig rask op over (hoppe,
springe over) noget. *over Bommen hun sig

neppe vover —
|
Hvordan! Hun (0: rytter-

sken) i et Spring jo sætter over. FalM.IV to

363. Vi sætter her over (o: over det tilfrosne

kær), sagde han og trak i Tømmen. KrJens.
DF.92. talem.: sætte over, hvor gærdet er

lavest, se IV Gærde I.2
|| (jf. bet. 6O.2; 1. br.)

om overfart over vand. Jesus (nødte) sine

Disciple til at gaae i Skibet, og foriveien

sætte (Chr.VI: farej over til hiin (o: den
anden) Side. Matth.14.22. Nu vare vi paa
Elben . . Baade satte tvers over. HCAnd.DB.
15.

51) sætte paa (jf. paasættej. 51.1) til

bet. 6: stille ell. anbringe noget paa et sted,

navnlig (jf. bet. 10^ paa det rigtige sted, den

dertil bestemte plads (saaledes at det kommer
til at virke); paasætte (1). Moth.SlSO. Er
(aabningen) i. Ex. saa stor som en Sølv-

toskilling, saa maa det runde Brændejern,

Man sætter paa, have et Omfang som
en Sølvotteskilling. Chir.(1845).1.728. sikker-

hedskæden er sat paa (0: paa entredøren).

MKlitgaard.MS.54. \\ m. h. t. noget, der skal

varmes, tilberedes; se u. II. paa 17. 1. |j m.
h. t. noget, man ifører sig; navnlig m. h. t.

hat; se II. paa 17. 1. (gldgs.) uden obj.; især

i opfordringer til at tage hat paa. Kom
Grønneg.11.342. (han) beholdt Hatten i

Haanden, mens Prinsen talte til ham . .

„Sæt dog paa! — De røber mit Inkognito!"

LBruun.BS.II.60. \\ m. overgang til bet. 51.2;

dels i forb. sætte farve paa. Farven var

sat tykt paa. Billedet var næsten et Relief.

JacPaludan.UR.239. i billedl. anv.: se I,

Farve 2.i. dels i forb. sætte ild paa, se

I. Ild 3. 51.2) især til bet. 8.2, i udtr. for, at

noget tilføjes, tillægges, tilsættes, sætte Kry-
deri paa.iSÆi?. medens der stadig blæses,

sættes Malm med Tilslag og Brændsel paa
foroven (i højovnen). Sal.'XIII.34. man (ved

ikke) med Sikkerhed, hvornaar de tre øver-

ste Etager er sat j)a,&. PoulHansen.Fuglene
synger.(1943).39. sætte fart, kraft, pres
paa, (jf. u. bet. d.5) se Fart 2 osv. \\ som. udtr.

for, at noget optages ell. medtages. * Forst

Barnets Skaale drikkes skal,
|
Og Moderens

bagefter . .
|
Nu Fogedkonens sættes paa,

|

Den følger næst de anåie. HMikkels.D.89.
R. (0: en spiller) blev sat ]^a,a,.Cricket.l935.-

85.sp.2. jf. paa sp.273*^: saa sætter vi Digtet

paa en af Dagene. Jeg kan godt tage det 1

selve Bladet. rowZm^.J/.re.
|| (jf. bet. 8.3;

«{k stikke over (med et højere kort). A. spiller

Kløver ud, C. kaster Spader til, B. sætter

Kløver-Konge psia.Spillebog.(1786).151. Berl

Tid.*/»1941.Sønd.6.sp.l. 51.3) (nu næppe br.)

til bet. 16.8, m. h. t. pris, afgift: forhøje; lægge
paa. ChrFlensb.DM.I.139. denne Hosbonde
har sat paa, saa jeg i Stedet for maatte give

3 Skp. Rug og 4 Skp. Byg smilig. Cit.1771.

(JySaml.51UV,2.78). 51.4) (1. br. i alm.

rigsspr.) intr., til bet. 30; dels som udtr. for

bevægelse ell. retning hen imod noget, paa den
sydlige Del af Kysten, hvor Forskellen

mellem Højvande og Lavvande er stor, (er

det) fordelagtigst at sætte paa med Hø]-
\Sindc.Bardenft.Søm.I.288. der var en Sti

op igennem Kornet, de kunde sætte lige paa
(o: gaa lige op til gaarden). Bregend.HH.II.
243. Feilb. jf.: G. turde ikke sætte haardere



223 sætte trætte 224

paa (o: trænge mere ind paa ham). Elkjær.

iIH.53.
II

dels (dial.) som udtr. for for-

andring, tiltagen i styrke. Det sætter . . paa
med Hegn. Høysg.8.39. Det sneede saa smaat
, . Vinden satte paa (o: blev stærkere). Erl

Krist.St.92. Feilb. i udtr. for vækst, trivsel:

kornet setter i^k.Moih.S142. Feilb. UfF.
52) sætte sammen (nu næppe br. i

rigsspr. tilsammen. Es.9.11(Ckr.VI). Moth.

S 146. Gravl.(DSt.l909.146)); jf. sammen-
sætte. 52.1 ) anbringe, stille sammen, ved

siden af hinanden; dels m. h. t. personer;

spec. (1. br.) som udtr. for en vis forening,

et vist fællesskab: Herren skal . . sette hans

fiender tilsammen (1871: vil væbne hans

¥]enåei).Es.9.11 (Chr.VI). (fiskeskipperen)

havde en heldig Haand, naar det gjaldt om
at sætte Baadkammerater savamen. Knud
And.HH.35. jf. bet. 52.3: den sande Drama-
tikers Evne til at sætte Figurer sammen i

store handlingsfyldte Situationer. OFriis.Liti.

107.
II

dels m. h. t. ting; ofte: samle sammen.
sette træer s3imjnen.Moth.S145. *af Tallerkner

du
I

Sætter paa de samme Hylder
|
Dybe sam-

men med de Qadc. Heib.Dv.47. De satte to

Borde sammen . . og bredte Lagen over til

B&ai,re.Gravl.EP.145. (hun) satte Opvasken
paa Køkkenbordet sammen. LeckFischer.Ka.

70. m. h. t. korn: samle i hole, stakke ell. stable

sammen i lade. Rask.FynskeBS.93. en Dreng,

som satte Negene sammen. Blich.(1920).X.
54. Feilb. CReimer.NB.407. 52.2) rø, h. t.

forsk, dele: forene; sammenføje; sammen-
sætte (1.1 ). Moth.S146. sætte et Uhr, en

Maskine sammen. VSO. mit Ben er sat sam-
men med saa stor Dygtighed, at det er,

som om det aldrig havde været brækket.

IsakDin.FF.375. || uegl. Kierk.VII.462.

Samfundsbygningen . . er muligvis ikke saa

vanskehg at rive ned . . men den er i Tidens

Løb bleven ret svær at sætte sammen igen.

PDrachm.K.189. en Afdeling . . som først

skulde sættes sammen af Mandskab, der

kom tilbage fra B.osTpita\exne.Østrup.T.108.

52.3) overf. anv. af bet. 52.2, om tankemæssig

(kunstnerisk) virksomhed: danne; skabe;
komponere; spec. (nu især dial.) m. h. t.

beretning, skrivelse: udforme, sette sine ord

vel sammen. Moth.S145. jeg skulde jo lære

at spille i store Concerter og selv maaske
sætte Noget sammen. Ing.LB.II.50. HCAnd.
Breve.1.97 (se u. sammen 4.3j. JVJens.RF.
138. Feilb. UfF. m. h. t. paafund: opdigte;

opspinde. VSO.
|| (jf. sammensætte 1.3;

gram., nu sj.) i udtr. for ordsammensætning,
sætningskonstruktion. Præpositionerne og an-

dre sammensatte ord skilles gjerne ved en
mellem-streg fra de ord, som de sættes sam-
men med, saasom: af-fald, mis-tvil.NvHaven.
Orth.bS^. Man kan begynde med Hoved-
ordet og saa efterhaanden sætte Sætningen
sammen.Lefolii.SG.il. 52.4) (jf. sammen-
sætte 2; nu især dial.) overf. anv. af bet.

62.1 beg.; egl.: stille personer op over for hin-

anden for at lade dem prøve kræfter, strides.

Moth.S145. Ach Per (Degn) det vil blive

artigt, naar min Søn (o: studenten) kommer
tilbage, at vi kand sætte jer to sammen.
Holb.Er.1.4. navnlig: bringe splid, uenighed
mellem; ophidse mod hinanden, en Luren-
dreier, der kan sætte hele Sogne sammen.
Tode.OleogSidse.(1790).16. altid puster han
til Tvedragtens Ild, altid bryder han Ai-

10 taler og sætter Folk sammen. VVed.H.412.
Feilb. Kværnd. sætte i haar sammen,
se IL Haar 4. 52.5) refl.; fx. til bet. ID.i:

(de) satte sig tilsammen og taflede (o:

sjiiste) ved Kirkemuren. Gravl. (DSt. 1909.

146).
Il

i forsk. spec. anv.; dels: (vist efter

ty. sich. zusammensetzen; jf.bet. Id.i, sp. 195*;

sj.) trykke sig sammen; forholde sig afven-

tende, parat, han tager saaledes i Tømmerne,
at Hestene troe, at de blot skulle sætte sig

20 sammen for saa paa givet Vink at trække
ii\. Kierk.V111.376. dels (jf. bet. 26.2; nu
ikke i rigsspr.) om masse: synke sammen.
Tørven (o: tørvelæsset) setter sig sammen.
JPPrahl.AC.104.

53) sætte til (jf. tilsættej. 53.1) til bet. 6:

anbringe, stille noget op ad, i umiddelbar tuer-

hed af noget andet; ofte som udtr. for, at et

redskab nærmes til noget (man vil bearbejde)

og derved kommer i funktion. Moth.SlSO.

30 *De sætte Stiger til, de løbe Storm! i^aW.
Jd'A.181. han (samlede) Papirerne i en

Dynge . . og overhældte den med Petroleum
. . Han satte den første Tændstik til.Weltzer.

VG.69. Trykluftbremsen sættes til. Vinge-

hjulet.l943j44.78.sp.l. \\ m. h. t. legemsdele.

Prøvende satte vi Foden til (paa lavaen).

HCAnd.SS.11.196. (hesten) lagde Ørene frem
og satte lystigt Hovene til. KrJens.DF.92.

II (jf. bet. 10.2^ ^ m. h. t. sejl: hejse;

40 spænde ud. de satte Raaseilet til (Chr.VI:
ophidsede raaenj for Yinåen. ApG.27.40.

sætte Læsejl til paa begge Siåei. Scheller.

MarO. ofte i forb. som sætte alle klude ell.

sejl til (se Klud 2.3, I. Sejl 1.3^, sætte til

(alt), hvad trække kan (SøLex.(1808).124.

Scheller.MarO.); ogs. billedl., om livlig, ener-

gisk virksomhed, jf.: Jeg kunde sætte Alt

til for at faae hende forlovet med Edvard.
Kierk.1.337. 53.2) til bet. 8.2: forsyne med;

50 tilføje; give en tilsætning, (ved grøfterne)

bør legges hgemegen Opkastning paa hver

Side, og lades Aabninger imellem, hvor Van-
det skal settes til. JPPrahl.AC.96. sætte en

Fløj til paa sin Gaard.Dtfel?, Togmaskinens
Lokomotivfører . . sætter Damp til. DSB.
Sign.III.113. \\ spec: gøre tilføjelse

til mundtlig ell. skreven fremstilling, naar

Hukommelsen slog dem feyl, satte (de)

Vers til af deres eget Roveå.Reenb.1.206.

60 (bed) Forlæggeren om at sætte Årstallet til

for de enkelte ATheideT.Cit.l891.(Brandes.

Br.II.426). i videre anv., m. h. t. usand-

færdigt paafund: Moth.SlSO. Han har den

Feil, at han gierne sætter Noget til, naar
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han fortæller en Ting.VSO. 53.3) (nu dial.)

til bet. 11.2 og 18: dække helt til, fylde,
besætte med noget, et Skib skal have ondt
ved at komme ind i Aaen (fordi) der er

sat til med M.\iddeT. Grundtv.Saxo.il.125.

(paa høstænget) var mørkt, Høet var sat

til rundt om É.nllet.AaPallesen.Fattigmands
Lykke.(1925).13. Kværnd. UfF. jf. Feilb.

sml.: den forskrekkelige Ild, hvormed man
satte Fæstningen til, har tvungen Beset-

ningen saa hastig at capitulere. CCÆo^Ae.
WaldemarLøivendahl.(1750).130. 53.4) (egl.

til bet. 12.3J.- tabe ved indsats i spil, vædde-

maal; i videre anv.: miste (ejendele, formue)
ved uheld ell. uforsigtighed; ogs.: forøde;
ofte (jf. bet. bS.e) uden obj., i forb. som
sætte til paa (noget), jeg har sat til over
3000 Rdlr af mine egne Penge paa denne
Rcyse. Holb.Pants.II.2. (Stenbock) motte ryk-

ke tilbage, efter at hafve sat en god Deel
til af sine Folk udi adskillige Trefninger.

Slange.ChrIV.1259. Landmanden havde faaet

Gaard, som man stadig satte til paa. Ban^.
HS.IO. Det var det, sagde skipper Holm,
da han havde sat fartøjet til, nu skulde vi

se at få noget tørt TpLGrønb.SY73. || m. h. t.

helbred ell. liv; ofte i forb. sætte livet til.

Jeg er den gode Hyrde; den gode Hyrde
sætter sit Liv til for Få&Tene.Joh.lO.ll. (de)

have sat deres egne halse til for mit liv.

Rom.l.4(Chr.VI). jeg er icke saa Gal, at

jeg skulle gaa hen og sette mit goe Huld
til over slig Bekymring. KomGrønneg.II.9.
jeg (skulde) blive hjemme, for ikke at sætte
mit Helbred til HCAnd.ML.15. Fosteret
satte Livet til ved den Skræk, Moderen fik.

rSO.III.L154. Feilb. 53.5) (1. br.) refl.; til

bet. 19-20: tage plads et sted i en ell. anden
hensigt; navnlig: begynde paa, gaa i gang
med noget (arbejde, beskæftigelse). OThyreg.
UA.210. jeg maa tale med dig, før du sætter

dig til (o: til skrivebordet), for saa er du ikke
til at faa et ord ud af

j 53.6) (gldgs.) intr.,

til bet. 53.4: gaa tabt, navnlig ved skibbrud;

omkomme; om skib: forlise; strande.
vAph.(1759). For et Aar siden skrev jeg dig

til fra Barbados; men mit Brev er nok ikke
kommen dig til Hænde, siden Overbringeren
. . har sat til med Mand og M\ius.Tode.S.44.

Rejsen gik først til Holland. Der havde de
nær sat til paa et Frsigtskih. NMPet.IVlSl.
53.7) intr., til bet. 30; dels (dial.) bevæge sig

rask i en vis retning; „styre". Aakj.SV.VIII.
32(se u. IL snedj. Feilb. || dels (sj.) d. s. s.

sætte af (sp. 206"). han satte til ligesom naar
han skulde springe over „den store Hest".
Iiang.nS.198.

54) 8ætte tilbage. 54.1) i alm., trans, anv.:

anbringe, stille nogen ell. noget paa et sted,

der ligger længere tilbage, ell. paa det sted,

hvor vcdk. person ell. ting stod før flytningen;

lykke, skyde, trække tilbage. Moth.S150.
Sæt kun Stolen tilbage igien; vi behøve den
ikke mere. ySO. hans Skjæg er studset,

Haaret sat tilbage med en Guldring, (r/e?.

KH.247. ofte (jf. bet. 15.2; som udtr. for

tilbageskydning i tid: sætte Datum tilbage

(o: antedatere). vAph.(1759). Den gamle Ruin,
hisset paa Klippen, satte mig tilbage i Mid-
delalderen. OeW.£r.7/.23. vi skal sætte (ure-

ne) en Time ti\\)digQ.SorøAmtstid.^U1944.5.

sp.3. Nu bliver Høsten sat nogle Dage
tilbage (p. gr. af regn). smst.'"'/il944.5.sp.4.

II (ff. bet. 3.5 og 9.2) overf.: give lavere

rang, stilling, daarligere forhold ell. vilkaar;

ogs.: standse i fremgang, udvikling, settes til-

bage ved ulykker. Moth.S154. Jeg sætter

ham langt tilbage for en Suhm eller Snedorf.

VSO. Den nyeste Tids langvarige Krige

(har) sat det lille Landbrug tilbage. Øsfrwp.

T.29. 54.2) refl,. Rytteren sætter sig noget
tilbage i Sadelen. PWBalle.RD.99. „Jo, jeg

sidder udmærket," svarede han og satte sig

20 tilha.ge.Korch.LL.55. uegl.: her sætter man
sig med Lethed . . tilbage i den graa Oldtid.

Engelst.Qvindekj.2.
|| (jf. bet. 22; nu næppe

br.) overf.: bringe sig selv i daarlige forhold;

skade sig selv (i økonomisk henseende). Holb.

Stu.III.5. Han har sat sig meget tilbage,

for at kunne understøtte sin Familie. F^SO.

54.3) intr.; til bet. 30: bevæge sig tilbage
\\

(dial.) rykke (I.3.i). Rønberg.GK.36(se u.

bet. 21.1 ). Man „rykkor", „sætter" tilbage

30 for at faa Pløjebalken pløjet oi^. Fynsk
Hjemstavn.1939.77. \\ overf.; dels (dial.) om
økonomisk tilbagegang. Feilb. dels (jf. bet.

16.1 ; jæg.) om hjortevildt: faa færre ender,

mindre kraftige takker p. gr. af alder. Natu-
rensY.1914.355.

55) sætte ud (jf. udsættej.

55.1) til bet. 1-4, m. h. t. person, sætte en

Fange ud (o: i frihed). VSO. gaa om Bord i

(et skib ud for kysten) I Jeg skal selv sætte

40 dig \id.KnudAnd.nE.78. \\ til bet. 2.i og

3.3: anbringe paa et sted for at udføre en vis

opgave; bestemme ell. udtage til et hverv, sætte

Folk ud til et Arheide. Scheller.MarO. ofte

i forb. som sætte poster (CBernh.NF.VI.
206(se u. II. Post 2)), skildvagter (S&B.),
vagter ud (se Vagt). — i forb. som sætte
en ud paa en anden, (jf. u. bet. 55.1 2^ lade

en efterstræbe, forfølge, udspejde en anden ell.

faa til at chikanere, plage, bearbejde en anden;

50 ogs. m. h. t. hverv, opgave: tilskynde til; faa

til at tage sig af. Jeg troer Fanden har sat

ud den Karl at plage mig med Sn&k. Holb.

Masc.III.7. spørg Dig først for, om det er

ingen af do Spioner eller Mordere, der er

sat ud paa mig. Biehl.DQ.IV122. Enkedron-
ningen kom i bevægelse ved disse forargelige

optrin og satte Schumacher ud på kongen
for at stanse dem. ADJørg.0. 1.313. der var

sat 40 Opdagere ud paa Sagen. Pol.*/d929.

60 lO.Hp.2.
Il

til bet. 3.4 og 3.5: anbringe under

andre leveforhold; navnlig: udsætte som
hittebarn; ogs. (dial.): anbringe i pleje ell.

tjeneste hos fremmede, jeg (er) et Hittebarn

. . det beviser at jeg er af en fornem Ex-

XXUI. Eentrykt •/. 1945 16
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traction; for naar saae De, at Smaaefolk
satte Deres Børn ud.PAHeib.Sk.il.208. det

Klogeste hun kunde gjøre, var at sætte

Barnet ud og tage sig en Tjeneste igjen.

AntNiels.(FolkekaU865.122). da (Moses)
var sat ud (1819: udsat^, tog Faraos Dat-

ter ham oy.AfG. 7.21 (1907). Korch.LL.118.

Feilb.
II

til het. 3.4: fjerne paa voldsom ell.

haanlig maade fra et sted; smide ud; bort-

jage, bortvise fra tjeneste; ogs.: (lade) jage

bort fra bopælen, hjemmet, (ofte, jf. bet. 66.4,

t forb. m. a,i). sette Én ud af garden. Moth.

S148. Kommer han igien, sætter jeg ham ud
paa hans Hals. F/SO. (husværten) maatte
sætte dem ud, hvis han ikke fik sine Penge.

Jørg.YD.76. Du som er saa dygtig kan da
let faa en ny Plads, det er ikke noget at

sørge over, lad Du dem fortryde, at De har

sat Dig vLd.LeckFischer.KM.148. sætte ud
af (Moth.SUr. Amberg.) ell. ad (8&B.
D&E.) døren ell. (nu næppe br.) paa dør

(vAph.(1764)). i videre (billedl.) anv.: sætte

udaf sig selv (o: bringe ud af sig selv, gøre

forvirret).vAph.(1759). jeg (fik) en Efter-

retning, der satte mig ud af Humør til at

gaa i Sehksib.Bøgh.UF.LlS. sætte ud af

spillet, ud af stand, se I. Spil 6.4, I.

Stand 4.4.
|| (jf. bet. 66.13 beg.) til bet. 3.5,

m. h. t. stilling ell. tilstand; især i forb. som
sætte en ud for noget, gøre til genstand

for (noget ubehageligt); (alm.:) udsætte for.

denne Vanart
|
Skal standses, og den frede-

lige Borger
|
Skal ikke paa sin Vandring

sættes ud for
|
Mishandhng eller Overfald.

Erz.XYl.34. AndNx.PE.II.267. f sætte en

ud med en anden, bringe i fjendtligt forhold

til; gøre til uven af; lægge ud med. Moth.
S148. Min Autor vil . . sætte mig ud med
Poeter. Han beskylder mig for, at jeg for-

agter deres Kunst. Eilsch.Brev.27. Blich.

(1920).XXY107. VSO. (jf. u. bet. 65.13;

sj.:) komiske Uheld, Forskrækkelser og
Ærgrelser, som Rejsen fører med sig, kan
sætte En ud over meget og avle en vis

æventyrlig, oprømt Stemning. FFed.BB.i8i.
55.2) til bet. 6, m. h. t. dyr. Pfiug.DP.468.

Karpe, tjenlig til at sættes ud i en Sættedam.
D&H.11.392. spec. (landbr.): anbringe (køer)

paa græs (om foraaret). MDL. FrGrundtv.
LK.113. Feilb. SorøAmtstid.*U1944.4.sp.l.

\\

(jf. Udsætter(-hest, -ko); landbr.) udskyde
(et dyr) af en besætning, (koen) afgik sidste

Sommer i en Alder af 16 Aar. Siden sin

første Kælvning og til den blev sat ud, har
den ydet ialt 79.809 kg Mælk.FZensJ^."/i
1933.7.SP.6.

55.3) til bet. 6, m. h. t. ting. sætte Stolene
ud i Haugen. F/SO. En Vestenstorm havde
sat Isen ud. KnudAnd.HH.96. jf. bet. 66.4:

en Skaal Mælk, der var sat ud til Katten.
StormP.LK.16.

\\ (jf. bet. Q.i) m. h. t. legems-
dele. Geværet holdt de i Armen, Ansigtet
satte de Hge ud. HCAnd.(1919).1.203. (vi)

satte Tungen ud i Kinden. StDrewsen.K.93.

sætte sin fod ud af døren ell. huset
olgn., (nu sj.) gaa bort. Skuesp.III, 1.38.
Bøgh.III.92.

II (jf. bet. Q.s) 4^ Capiteinen . .

satte sin Slupe ud. JensSør. II.35.

55.4) til bet. 7, m. særlig forestilling om,
at noget stilles til side, bringes bort,

fjernes; m. h. t. mad, service: tage ud af

bordet, ved siden af stod tetøj, en tømt kop,

en tom dessertallerken . . Klara satte ud
10 og ordnede. Hjortø.TS.39.

|| (fagl.) m. h. t.

jordmasse, tørv: fjerne fra udgravning, tørve-

grav (og henlægge et sted til behandling). Sal.

IX.963. Bænkene, som Tørven kaldtes, naar
den var æltet og sat ud. Halleby. 77. Leret til

Klining og Gulve blev kørt til Arbejds-
pladsen og „sat ud" til en „Lerælte". PTAor-
sen.FraSydbornholm.(1934).55.

\\ (jf. u. bet.

66.1, sp.227^^) iforb.m.sii. (vognopsynsman-
den) forlanger Vognen sat ud af Toget.

20 JernbaneT.^'U1937.8.sp.l.

55.5) til bet. 9.2, om ophævelse af virksomhed,

bestaaen,i forb. som sætte ud af brug ^Casse.

IE.148), drift (se Drift l.i), funktion

fRingeapparatet var sat ud af Funktion. Poli-

tiE.^^'^1925.4. Roos. (UnivProgr.1941.II.78);

se u. bet. 9.2j, gang (Ursin.D.49), indgreb
(se Indgreb 1), kraft (se I. Kraft 5),

virksomhed (se Virksomhed^, f i forb.

sætte ud af hinanden, (jf. u. bet. bd.s)

30 m. h. t. et hele: opløse i de enkelte bestand-

dele. Man digererede det samme med den
stærkeste Viinspiritus og haabede derved

at sætte Materien ud af hinanden; men dette

lykkedes ikke fuldkommen. P%sjBi7>^F///.

151.

55.6) til bet. 10
|| 4^ til bet. 10.2 ; dels m. h. t.

sejl: sætte Sejlene ud til begge Sider i et

Fartøj (med Vinden ret ?igierind). Scheller.

MarO. dels {jf. lign. anv. af nt. utsetten)

40 m. h. t. del af rigning: spænde ud, strække

ud ved hjælp af et rakkespil, et „udsæt".

OrdbS.
II (jf. bet. 10.3^ m. h. t. fangstredskab;

især i forb. sætte garn ud. vAph.(1759).

Fiskeriredsk.(1872).22. Trawlet bliver sat

ud \gen.Pol."'i*1942.12.sp.2. billedl.: alle 4

satte deres Garn ud, og søgte ved Breve
fulde af Løfter at lokke de Mægtigste til sig.

Holb.Hh.I.lOl. Køge Politi (slog) General-

alarm og satte alle Net ud. Duelund.N.86.
50

II
(bogtr.) til bet. 10.4: ende sætning (af bog).

Romanen En Overcomplet . . var sat ud,

før Digteren i Begyndelsen af April kom
til Yenedig. Rubow.(Festskr.VilhAnd.220). \\

(gart., nu 1. br.) til bet. 10.5, m. h. t. plante:

udplante (fra mistbænk). VSO.
55.7) til bet. 12, som udtr. for at stille

noget til raadighed for en anden, tilbyde ell.

overlade ham det. sætte noget ud paa
leje, se I. Leje 1.2. f sætte noget ud

60 til fal, falbyde det. Falst.118.
\\ (jf. bet. 12.2>

give i pant (paa laanekontor); pantsætte.
*Min Kande kan ieg sætte ud,

|
Naar ieg

for Penge ir?&nger.Tychon.Vers.365. uden
din Mands Vidende sætter (du) dine Juveler
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ud til Jøder. Gylb.II.209. om saa Særken
skal sættes ud for at skaffe, hvad det koster.

CHans.BK.55. || tn. h. t. penge; dels: an-
bringe paa en vis (fordelagtig) maade. den,

som ikke sætter sine Penge ud mod Aager
(Chr.VI: setter sine penger paa aager;

1931: laaner Penge ud mod Aager). Ps. 15. 5.

De (penge) skal sættes ud til et Legat.

Gravl.EP.121. sætte en livrente ud for en,

se Livrente sp.l069^*^. sætte penge ud paa
rente, se 1. Rente 2.i. dels (nu ikke i alm.

spr.): forbruge paa ødsel maade; forøde.

Hånd hår sat sine penge ud hofi ølkonen.

Moth.SUS. Gravl.T.lOO.

55.8) til bet. 14, om skriftlig optegnelse,

mundtlig ell. skriftlig fremstilling
|| ^ til

bet. 14.1 : (beregne, opmaale og) afsætte (paa
et kort). Jeg tog Solhøjden med Tommer-
mandens Trævinkel, og han satte ud i

Landkortet med sin Krumpasser. OseJens.
SL.13. (kaptajnen) gik ind i Bestiklukafet

for at sætte Kursen ud i Kortet. KnudAnd.
11.45.

II
(nu 1. br.) til bet. 14.2-3: gøre rede

for noget; forklare; fremstille; ofte (jf.

bet. 56.5J i forb. sætte ud fra hinanden
(\ af hverandre. Tode.SS.Fort.A"). jeg (fik)

det Forsæt at sætte efter Evne Tingene
noget vidtløftigere ud fra hinanden, og
derved maaskee bidrage til at Skriftets gode
Hensigt deslettere og bedre blev naact.

.JohsBoye.Ind.3. Jeg forstod ham ikke strax,

men saa satte han hele Historien klart ud
for mig. HCAnd.(1919).IV.106. Da Aakjær
blev 50 skrev jeg et Stykke . . og forsøgte at

sætte ud fra hinanden hvori Aakjærs Kunst
he^toå. JVJens.(PoU'U1930.11.sp.4). \\ til

bet. 14.4, i udtr., der angiver den form, i

hvilken noget fremstilles, hvorledes noget

bearbejdes. *Jeg Uglspejls Eventyr og ofte

faaer i Sinde |
At sætte ud paa Riim. FrHorn.

SomnPoet.19. Hun hørte, at der blev sat ud en
heel Vise om hende . . og den blev sjungen
Landet rxmdt. HCAnd.(1919).III.373. det

(digt) havde jeg Lyst til at sætte ud for Soli

og Chor. EChristians.Hj. 139. sætte ud paa
noder, se Node 1. f oversætte. Moth.SlSO.

55.9) (nu næppe Ir., jf. dog bornh. sættes

ud, om vædske: sive, træde ud, BornhOS.)
lil bet. 16.8: afsondre. Al Steenfrugt (er)

underkastet den Ulejlighed, at Træerne vil

sætte endeel Gummi ud. Fleischer.HB.37G.

55.10) (jf. ty. aussetzen; egl. svarende til

bet. 18.1 ; fagl.) forsyne med en beklædning

af sten, planker olgn.; ogs. m. h. t. hul, revne:

tætte; fylde; i videre anv., m. h. t. træværk
ell. flade, der skai males: udjævne huller ell.

skævheder ved tætning og spartling, de mindre
(sømhuller i vægge) „sættes ud" med Gibs
udrørt i Limvand . . de større spækkes med
Kålkmørtel. naandv.293. Inde i Brønden,
c. 7 Meter nede, var der en tæt Træforing
af Fyrrebrædder i en 10-20 cm Afstand fra

Murværkets Inderside, og Mellemrummet var
sat ud med LeT.HistMKbh.2R.V406.

55.11) (jf. ty. aussetzen; vist overf. af bet.

„sætte til side", se bet. 55.4; jf. ogs. bet. 15.2;

nu især dial.) m. h. t. (tidspunkt for) handling,
begivenhed: udskyde; opsætte; (alm.:)
udsætte. Holb.Kh.l50. Man siger, at Ter-
minen i Aar skal sættes ud. VSO. Brylluppet
var sat ud, til S. fik hdt Orden i Sagerne.
Rørd.S.135.

55.12) (jf. ty. aussetzen; vist til bet. 66.4

10 og egl.: stille til side som ubrugelig; jf. dog:

sætte ud (o:) udsprede (rygter). S&B. dial.:

Han blev helt sat ud der (o: bagtalt). UfF.;
nu dial.) i forb. sætte ud paa nogen ell.

noget, dadle; kritisere; (alm.:) udsætte
paa. hun ikke engang tænker, at der er

noget at sætte ud paa ald hendes Opførsel.

Pamela.I.105. hun saae meget skikkelig ud,

og Forældrene har der aldrig været at sætte

ud ])asi.HCAnd.SS.III.264. ZakNiels.NT.30.
20 Feilb. UfF.

55.13) refl.; i forsk. spec. anv. \\ svarende

til bet. 56.1 slutn., i udtr. som sætte sig

ud for noget, (nu næppe br.) udsætte sig

for. Den sidste fatale Scene med Din Fader
krænkede min . . Ære saa meget, at jeg

heller vil undvære Din daglige Omgang,
end sætte mig ud for en saadan igen.Oehl.

(Reumert.ER.32). f sætte sig ud med,
blive uvenner med. Moth.S148. VSO. {„¥or-

30 ældet"), nu kun i udtr. sætte sig ud over
noget, ikke tage hensyn til; ikke ænse;
negligere. En Mand kan let sætte sig ud over
Folkesnak, men en stakkels Pige er ofte

ved Sligt . . bedragen for hele sit Livs Haab.
Gylb.B.84. PDrachm.D.114.

\\ f svarende til

bet. 25: presse sig, træde frem. VSO.1.621
(se u. Dragere^.

55.14) intr.; til bet. 30; dels om levende

væsen: bevæge sig ud, bort fra et sted; navnlig

40 (egl. ^): (bevæge sig bort fra et sted ved at)

støde fra; ogs.: begynde sin bevægelse, rejse,

vandring; starte, satte ud Kl. 6 fra Lon-
don. Klevenf.RJ.185. Saa sætte vi ud fra

Land saa hrdi,t.Grundtv.PS.V136. (hun) satte

ud for ?&ris. JPJac.(1924).I.179. sætte ud
med en Baadshage. 6'cAeZier.MarO. *vi To
vil danse i flyvende Fart.

|
Ud over Grøfter

og Gjærder vi sætter. Schand.TF.1.158. jf.:

Digteren sætter langt ud over Forudsæt-

50 ningerne. Stangerup.L.67. (jf. u. bet. bb.i) f
i forb. m. paa: give sig paa jagt efter. De
Svendske Dictionarier har jeg sadt ud paa,

haaber og at faa dem. Cit.l734.(DMag.6R.
V.231).

II
dels (jf. bet. 30.5^ om ting. Strøm-

men sætter ud fra 'L&nd.Scheller.Mar0.357.

en Godsvogn (kom) i Drift og satte ud ad
'Qa.ne^nien. JernbaneT.^U1934.9.sp.l. \\ (efter

ly. aussetzen; maaske til bet. „gaa bort, for-

svinde" (jf. ovf.) ell. til bet. 55.1 1) som udtr.

60 for midlertidigt ophør; dels (med.) som udtr. for

pauser i pulsslagene, svigten af hjertet: Klinisk

Ordbog.(1921).204. dels om eksplosionsmotor:

fungere uregelmæssigt p. gr. af svigten-

de tænding. Pol.'''il910.5. FlyvningHær.195.

15
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56) sætte væk. 56.1) trans.; m. omtr. sa.

bet. som sætte bort (35.i); spec. (dial.) m. h. t.

onde, sygdom olgn.: fjerne. Folk . . saa hende
gaa paa Kirkegaarden i Midnatstimen ved
Nymaane for at skrabe Lav af Kirkemuren.
Det var til at sætte Brystsyge væk med.
Buchh.DE.20. Feilb. (en) Person, der havde
bedt ham sætte sine Vorter væk. Fynsk
Hjemstavn.1939.175. B^ji) (især dial.) intr.; til

let. 30.1 : fare bort. Hestenes og Køernes
Indfald — som det at komme hen og snuse

indgaaende til mig, og saa pludselig sætte

\æk.AndNx.LK.155. BornhOS.
Sætte-, i ssgr. til II. sætte; ofte veks-

lende m. Sæt-, jf. u. Sætte-bræt, -fjæl, -garn,

-hage, -krog, -krybbe, -løg, -mel, -mælk, -pil,

-poppel, -skipper, -stang, -stok, -vogn samt
u. Sæt-hammer, -hærdning, -jærn, -stykke;

i ssgr. m. II. sætte 10.4 undertiden vekslende

m. Sætter-, jf. u. Sætte-bræt, -fejl, -kasse,

-skib
II af de mange ssgr. kan (foruden de ndf.

anførte) nævnes: 1. (jur., emb.) til II. sætte

2.2, betegnelser for personer, der midlertidig (i

den egl. indehavers sted) indsættes i et embede
ell. en anden stilling (jf. Sætte-dommer, -skri-

VQx): Sætte-assessor (PoV^Uil889.2.sp.

1), -auktionsdirektør (MinSkr.Nr.li^^U
1876), -biskop (FrMiinter. Reformations-
historie.I. (1802).86), -formand (Grundiv.

(Rigsdagst.F. 1852153.6)), -landsdommer
(Anordn.'yil739.§18), -provst (Moth.S
153), -skifteforvalter (MinSkr.Nr.l3'/x

1884), -stvrmand (S&B.), -underoffi-
cer (Sæt-": Cit.l797.(SøkrigsA.'Fffff4^)),
-underøvrighed (Nørreg.Privatr.1.296). 2.

(bogtr.) til II. sætte 10.4, fx. Sætte-apparat,
-arbejde, -tarif, -værktøj, -baltke, en.

[11.6.1] ifkog.) bakke til at sætte et stykke ser-

vice (fx. en kande) paa. en Kaffekande med
Sættebakke. PoU''/»1944.3.sp.2. -brokke,
en. [II.7.1] (jf. -skærve; stenhugger-spr.) især

i fit., om affaidsskærver af sten ved afretning

med sæthammer ell. sætjærn. OrdbS. -bræt,
et. (sml. Sætbræt;. I) [II.IO.4] (jf. Sætter-

bræt; bogtr.) form- (2), satsbræt. Amberg. Sel-

mar.^37. Sæt-: Cit.l792.(Den gi.By.1928-29.

46). 2) [11.11] (jf. -fjæl; dial.) især i fit.:

kæpskinner. Sæt(te)-: UfF. -bør, en.

[II.7.3] (jf. -vogn; fagl.) trillebør, der læsses,

medens de fyldte trillebøre køres bort. Andres.
Klitf.290. -dam, en. [II.5.2] (fisk.) fiske-

dam, hvori sættefisk udsættes; spec.: stræk-

dam. Funke.(1801).1.289. Karpeavl med
Yngledamme og Sættedamme og Fededamme
i Terrasser. Bo^an./.^J. -djævel, en. [II.

10.4] (bogtr., 1. br.) sætternisse. OpfB.*III,2.
156. -dommer, en. [II.2.2] (jur.) dom-
mer, der ved særlig bemyndigelse behandler
en sag, som den faste dommer ikke maa (ell.

kan) paakende. Moth.8152. LovNr.90^^U1916.
§46. -fejl, en. [II.IO.4] (bogtr.) sætterfejl.

OpfB.HII,2.156. TypogrOrd.106. -fisk, en.

[II.6.2] (fisk.) ung fisk, som udsættes (i fiske-

dam). Moth.S152. Fiskeyngel og Sættefisk

til Indplantning i salte og ferske Vande.
LovNr.93*'/»1931.§27. -fjæl, en. [11.11]

(ogs. Sæt-. DF.I.70). (dial.) d. s. s. -bræt 2.

Han havde lavet Høstvognen i Stand med
Sættefjæle og Reb og Læssetiæ. Elkjær.Un-

derUvejret.(1922).20. -foged, en. [II.2.a]

(jur., foræld.) foged, der konstitueres i den
faste fogeds sted. Cit.l715.(Vider.I1.145).

Stampe.II.163. -folk, pi. [II.II.2] (jf. -kone,

10 -kælder(folk), -kælling, -mand, -penge; for-

æld.) personer, der besørgede indsættelse og

indløsning af andres panter paa assistens-

huset. Alm.Commissions-Tidende.^*U1839 . 1.

sp.2. Sal.UI.269. -færdig, adj. [II.lO.s]

(gart., nu næppe br.) om ung plante: egnet

til om- ell. udplantning. Fleischer.HB.69.

-garn, et. [II.IO.3] (8æU. Stibolt.SF. 12).
(ænyd. d. s.; fisk.) fiskegarn, der (mods.
Drivgarn; staar fast i vandet, enten nedsat paa

20 bunden med pæle ell. svævende i passende højde

forankret ved sten olgn. Moth.S153. ACGudme.
DamfiskeriesAnlæg, (overs. 1828). 80. MDL.
Frem.DN.532. Gravl.J.54. jf. Esp.347. -ged-
de, en. [II.5.2] (jf. -fisk; fisk.). VSO. Pol.

^yid943.9.sp.4. -gi(e), en. [II.8.1] (4^,
foræld.) svær gie (talje), der sættes i forbin-

delse med en donkraft for at give større kraft.

VSO. -gren, en. [II.IO.5] (ænyd. sæt(te)-

gren; gart., foræld.) sættestang (2). Moth.

30 S153. Kampm.Overs.afVirgil:OmLandbruget.
(1797).48. -gærde, et. [II.lO.i] (foræld.)

flytteligt læhegn af lærred, maatter ell. vi-

dier. Have-Tidende.l839.205{„h.os nogle Bøn-
der"), -hage, en. [II.IO.4] (jf. Sæthage;
bogtr., 1. br.) vinkelhage. TypogrOrd.106. jf.

smst. 354. -hammer , - hærdning
,

-jærn, se Sæt-hammer osv. -kar, et.

i) [II.7.3] (jf. I. Sætte 2; nu dial.) (sort)

fad (af ler) til mælk. Moth.S153. Oecon

40 Journ.1757.620. Feilb. 2) [II.26.3] større

kar ell. beholder, hvori noget kan udfælde sig

ell. udslæmmes. VareL.(1807).III.72. Man
samler Stivelsemælken i store Kar („Sætte-

kar"), hvor Stivelsen sætter sig til Bunds,
medens Vandet fratappes. CAnsf.Zemi.i52.

-karpe, en. [II.6.2] (jf. -fisk samt Lege-

karpe; fisk.). Rostgaard.Lex.S53 c. Fiske-

bestanden i Frederiksdals Parker og Damme
bestod (1741) af 3300 Sættekarper . . samt

50 3600 Sættekarudser. HistMKbh.3R.IV.566.
-kartoffel, en. [II.IO.5] (især dial.)

læggekartoffel. Olufs.Oec.VIII.42. Buchh.DE.
8. Feilb. CReimer.NB.420. -karnsse, en.

[II.6.2] (jf. -fisk; fisk.). Rostgaard.Lex.S53 c.

HistMKbh.3R.IV566(se u. -karpe;, -kas-
se, en. [II.IO.4] (jf. Sætterkasse; bogtr.)

kasse (I.l.s) med de til sætning nødvendige

typer; skriftkasse (1). Selmar.^31. BibliotH.*

I.438f. jf.: -reol: fem Mand arbejdede,

60 bøjede over Sættekassereolerne. OT/i?/refif.

PS.124. -kone, en. [II.I2.2] (jf. -folk;

foræld.). Dagen.^^U1839.1.sp.2. CollO. -kon-
ge, en. [II.2.2] (hos sprogrensere) konge,

der indsættes i en anden konges sted; vice-
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konge; ogs.: underkonge. Cfrundtv.Saxo.il. 6.

Herodes (og hans slægt) var hverken agtet

hjemme eller ude . . i Rom spottede

man disse Sættekonger.FrNiels.KH.I.éO.
||

hilledl. *(paven) Som Sætte-Konge for Guds
Søn. Grundtv.Krøn.82. -krebs, en. [II.6.2]

(jf. -fisk; fisk.). CollO. Tusind saakaldte

Sættekrebs blev i Gaar sat ud paa Als . .

hvor man nu skal til at have Krebseavl.

Ekstrahl.*/d944.3.sp.3. -krog, en. [II.IO.3]

(fisk.) d. s. s. Liggekrog. OrnitholFT.XXX.
171. Mutter staaer for Ees'en! hun har nok
med Sætkrogene at giøiel HCAnd.OT. I.

136. -krybbe, en. [II.6.1] fSæt-. Bregend.

BirgitteBorg.(1941).14. jf. Feilb.). (dial.) løs

krybbe med 4 ben, der kan sættes frem for

forspændte heste. RibeAmt.1913.430. -kunst,
en. {ty. setzkunst; sml. -maade; nu næppe br.,

jf.: „Daarligt Ord". Levin.) kunsten at sætte

noget sammen ell. at komponere. I) [II.IO.4]

bogtrykkerkunst. vAph.(1759). VSO. 2) [II.

14.4] J^ komposition (l.e). den musikalske
Sættekonst. Sporon.Breve.il. 266. MusikL.
(1801).216. -kvist, en. [II.IO.5] (ænyd.

sæt(te)kvist
;

gart., foræld.) (mindre) sætte-

stang (2). Moth.S153. Af de nederste Grene
har jeg gjort Afleggere, og af de øverste

Sætteqvister, som synes at trives ret vel.

PhysBibl.XIY201. -kælder, en. [II.12.2]

(foræld.) kælder, hvor sættefolk driver deres

virksomhed; ogs.: pantelaanerkontor. en Sætte-

kjelder . . hvor Folk indleverede Panter,

som derfra bleve besørgede satte paa Assi-

stentshuset. CBernh.NF.XI.247. Bergs.GF.I.

321.
II

hertil bl. a. Sættekælder-folk, -mand
(CBernh.NF.XI.248.251). -kælline, en.

[II. 12.2] (foræld.) nedsæt.: sættekone. „det
gotter mig, min Siæl! at hun feiede Sætte-
kiærlingen." — „Sættekiærlingen? — De er

ellers noget simpel i Deres Mund."PNJørg.

BH. 15. -linie, en. [II.IO.4] (bogtr.) strim-

mel af messing ell. zink, som sætteren bruger

ved sætning i vinkelhagen. vAph.(1759).
TypogrOrd.106.

Sættelse, en. flt. (i bet. 2.2) -r. (ænyd.
d. s. i bet. ,.bestemmelse, indstiftelse") vbs. til

II. sætte; især i flg. anv.: i) (nu 'næppe br.)

det at sætte, anbringe noget et sted; sætning
(1). Moth.S153.

II
til II. sætte 2.i : (en officers)

a la smte-Sættelse.Cit.l817.(Rist.OR.57).
||

til II. sætte 8.1. Iglers Sættelse. OHLund.
KA.145.

II
til II. sætte 10.5. Man bærer sig

i alt ad (ved plantning i potte) ligesom . .

ved et Træes Sættelae. Fleischer.HB.559.

2) til II. sætte 14-16: sæAning (2). 2.1) som
vbs.

II J^ til bet. 14.4, i forb. som flerstem-
mig sættelse, udsættelse for flere stemmer.

Sal.X.152.
II ifemb., foræld.) til II. sætte

16.2 : fastsættelse. Brødtaxtens Sættelse.

Anordyi.^ 1x1840.§31. Hylling.HJ.4»7.
\\

(jur.,

emb.) til II. sætte 16.8. Rettens Sættelse.

HyUing.HJ.35. Rigsdagens Aabning og Sæt-
mse.Berlin.S.1.425. 2.2) f sætning (2.8),

vel bliver mand forsikret derom ved Bog-

stave-Regningen, at en Thesis eller Sættelse

er ngtig.LTid.l739.459. jf : hånds urimehge
Sættelser (o: religiøse vrangforestillinger).

Cit.l788.(KirkehistSaml.6R.I.84).

Hætte-lud, en. [II.16.4] (jf. Lækkelud

;

nu næppe br.) lud, der er tilberedt ved filtre^

ring af aske. Levin, -løg, et. [II.IO.5] (jf^
Satsløg; gart.) løg, der udplantes om foraaret;

stikløg. MO.II.997. KnudPouls.BD.22. Sæt-:
10 Funke. (1801). 11.324. Olufs.Landoecon.301.

-maade, en. (jf. -kunst^ maade at (sam-
men)sætte paa; især: i) (bogtr.) til II. sætte
10.4. OpfB.HII,2.168. TypogrOrd.106. 2) [II.

14.4] j^ maade at komponere paa; manér.
Amberg.II.554. EAbrah.T.189. -mand, en,

spec. [II. 12.2] (jf. -folk osv.; foræld.) om
person, der satte og indløste panter for andre;
ogs.: pantelaaner. Meidell.FraBrydningstiden.

(1884).137. -maskine, en. spec. [II.lO.4j

20 (bogtr.): maskine til fremstilling af (bog)sats.

NordConvLex.V486. Selmar.*421. -mel, et.

[II.26.3] (ogs. Sæt-. OHMynst.Pharm.L95.
Green.UR.185. VSO.). {efter ty. satz-, setz-

mehl; dadlet af Bredsdorff.(DLitTid.1832.
296); nu næppe br.) mellignende stof, som
udskilles ved bundfældning af forsk, plante-

dele; stivelse (3). VareL.(1807).III.72. Ch
Mourier.Brød.(1821).11. f -mælk, en,
[II.7.3] (if. VSO. no.) oplagt, opsat mælk.

30 TrondhSelskSkr.V.143. \\ om en ret af mælk
og æg, der opvarmedes, til den blev tyk. Sæt-:
Kogeb.(1710).20. -ord, et. [II.14.2] (gram.,
nu næppe br.) stedord; pronomen. Sneedorff-
Birch.Da.Sproglære.(1833j.20. Levin.Gr.1.42.
-penge, pi [II.I2.2] (foræld.) opgæld, som
sættefolk beregnede sig ved pantsætning og
indløsning. Meidell.FraBrydningstiden.(1884).

14. -pil, en. [II.IO.5] (jf. -stang 2 osv. samt
Pilestage; gart.) afhugget pilegren til ud-

40 plantning. Moth.S153. Greenen man vil have
til Sette-Piile, skal man om mueligt . . save
af TxsiQt.Fleischer.AK.182. Strange.P.1.84.

-plads, en. spec. [II.II.2] (jf. -rum;
fagl.): læggeplads til tørv. JurFormularbog.^
(1880).116. DF.XIV49. -plante, en. [II

10.5] (gart., nu næppe br.) ung plante ell.

planteskud, der udplantes. Nu er Spørs-
maalet, i hvilket Aar man maa begynde at
kappe og afstive de saa kaldede 6 Alno

50 lange Sætte-Planter af Pope! PiilJPaulli.
Urte-Bog. (1761). 323. Olufs. Landoecon. 318.
-poppel, en. [II.10.6] (jf. -pil osv.; gart.)

afhugget gren af poppel til udplantning;
stokstikling af poppel. UfF. Sæt-: HavebrL.*
11.241. -pult, en. [II.IO.4] 07- -bord, -reol;

bogtr.) pult (med reolhylder til sættekasser),

ved hvilken en sætter arbejder. Sætteriet —
eller som det altid kaldtes Trykkeriet —
fandtes i en Stue lige over for DagUgstueu

60 . . Den dobbelte Sættepult indtog den største
Del af Rnmmet. Schand.F.300. BibliotH.'I.
439.

Sætter, en. ['sæder] ({^) Sættere, jf.

u. Staksætter samt u. Op-, Oversætter).
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flt. -e. {ænyd. sætter(e) i bet. l.i, glda. settere,

om en pæl i vandet(?), sv. såttare, no. setter,

ty. setzer; til II. sætte; egl. sa. ord som
I. Setter) I) om person. I.l) (bogtr.) til

II. sætte 10.4: person, der i et trykkeri

fremstiller sats ved sammenstilling af typer;

typograf (typotet); nu ogs.: typograf, der

arbejder med sættemaskine, det er en Tryk-
feil, at X. er glemt . . som hænder sig ofte

ved de skiødesløse Settere i Trykkerierne.

Langebek.Breve.122. *Skriver, Sætter eller

Hxy\kQT. Bagges. Y.116. Jeg (lever) i en stadig

Strid med Sætterne, der velmenende sætte

Comma overalt og derved forstyrre mig
Rythmiken.Jiier/(;.P.y//7;i.2i. det gamle

Ord: En god Sætter er Sølv værd, men en

god Trykker Guld w^xå.Dengl.By.1928-29.

52. 1.2) til IL sætte 11, ow person, der op-

stabler, rejser, bygger noget; jf. Brønd-, Favn-,

Ovn-, Stak- (1), Stensætter
|| (fagl.) til II.

sætte 11.1 : brolægger, der sætter brosten paa
plads. AndNx.LK.140. \\

(landbr. ell. dial.)

til II. sætte 11.2: person, der ved indkøring

af korn sætter negene paa plads. UfF. 2) om
dyr (jf. Krybbesætter^; især i flg. anv.:

2.1) (fra ty. setzer; jæg.) til II. sætte 16.i:

hunhare. Funke.(1801). 1.73. Blich.(1920).

XVII. 1 (se u. Ramlerj. Lieberkind.DYX.317.

2.2) t til II. sætte 5.2 ell. 16.i, om sættefisk.

Funke.(1801).1.289. 3) om forsk, (dele af)

apparater ell. maskiner (jf. For-, Igang-,

Kop-, Staksætter {2)); især (;^) til II. sætte

7.1 : redskab (ladestok) (med en træ- ell.

metalkolbe i den ene ende og ofte med en visker

i den anden ende), der anvendes til at sætte

et projektil paa plads i en kanon; ansætter;

nu ofte om forsk, mekanisk drevne anord-

ninger. Mechlenburg.Feldt-Artillerie.(l786).17.

Holst.IY72. Scheller.MarO. fætter-, i

ssgr. især (bogtr.) til Sætter l.i (om veksel

m. Sætte- s. d.); fx. foruden de ndf. anførte:

Sætter-arbejde, -dreng, -faktor, -lærling,

-løn, -strejke, -bræt, et. (bogtr., nu næppe
br.) sættebræt (1). Bogtr.(1781).l. Magazinf.
KunstnereogHaandværkere.II.(1828). 162.

i$ætte-reol, en, [II.IO.4] (jf. -pult;

bogtr.) kassereol. Selmar.^55.

Sætter-fejl, en. (jf. Sættefejl; boglr.)

fejl i trykt skrift, der skyldes sætteren. Maga-
zinf.Kunstnere ogHaandvcerkere.I . (1827). 106.

ufrivillige Sætter- og Trvkfejl. LJac.DansA;

Sprog.(1927).164.

Sætteri, et. fit. -er. (ænyd. d. s. i

bet. 1 samt i ssgr. laxsætteri, ty. setzerei i

bet. 3; egl. vbs. til IL sætte) I) til IL sætte

8,1 (sætte anker): sted (yderred), hvor skihe

kan ankre op; ankerplads. JensSør.11.63.

Moth.S154. nu kun som stednavn, spec. i

best. f., om en grund ved Hundested ved ind-

sejlingen til Isefjord. Stedn.II.lOO. 2) f til

II. sætte 10.3: udsætning af fiskered-
skaber; ogs.: fiskeplads. Desuden er paa
nogle Aar blevet oprettet Sætteri paa østre

Side af Dybet, som ogsaa sættes ulovlig. Cit.

1819.(IlimmerlKjær. 1925.293). 3) (bogtr.) til

II. sætte 10.4: afdeling af, rum i trykkeri,
hvor satsen fremstilles. Bogtrykkeren
skal kaste ham det (o: manuskriptet) bort
. . eller Sætteriet brænde af, eller Oplaget
bedærves. Kierk.Y.47. Selmar.*57.

Sætte-ris, et. [II.lO.s] (gart., nu næppe
br.) sættestang (2). Gram.Nucleus.1268. vAph.
(1759).
Sætter-kaisise, en. (bogtr.) sættekasse.

vAph.(1764). Som saa mange andre af det
ældre Slægtleds socialdemokratiske Politi-

kere kom L. R. fra Sætterkassen. Han var
Typograf ved „Demokraten" i Aarhus. Po^
^'U1941.7.sp.l. -kolbe, en. [3] (tidligere

ogs. -kolb. MilTeknO. S&B. f -kolv(e).

flt.: Sætterkolver. Mechlenhirg.Feldt-Artille-

rie.(1786).29). ;«J kolbe (1.3) paa enden af
en sætterstage; ansætterkolbe. Scheller.MarO.

20 -nisse, en. (sv. såttarnisse; jf. Sætte-,

Trykfejlsdjævel og Trykkerinisse; bogtr.)

spøg. betegnelse for en aand, en nisse, der

udgives for at være skyld i trykfejlene; især

i forb. som sætternissen har været paa
spil, som. udtr. for (undskyldning for), at

der er trykfejl i en bog ell. avis. „to Aar"
skal rettes til „to Tusind Aar", Dette er

Sætternissens værste Uglspilstreg, selv om
der ogsaa er andre ubehagelige Trykfejl.

30 KMads.B.166. CMHansen.FraGyldendalske
Bogh.(1920).43. Sætternissen. ThWellejus.
(bogtitel.1940).

Sætte-rod, en. [II.IO.5] (gart., nu
næppe br.) stikling taget af en plantes rod;

rodstikling. Olufs.Landoecon.251.

Sætterske, en. spec. (bogtr.) til II.

sætte 10.4: kvindelig sætter (l.i). Kbh.'"'/»1904.

4.sp.5. Sætter-skib, et. (jf. Sætteskib;

bogtr., sj.) skib (2.3), hvori sætteren anbringer

40 de satte linier. vAph.(1759). -stage, en.

[3] (jf. -stange ^ stang, hvorpaa sætter-

kolben (og viskeren) er anbragt; ansætterstage.

Scheller.MarO. -stang, en. [3] (^, foræld.)

d. s. Mechlenburg.Feldt-Artillerie.(1786).17.27.

Sætte-rum, et. [II.II.2] (nu næppe
br.) sætteplads. Forordn.''* U1781.§17. Begtr.

Fyen.458. -ruse, en. [II.IO.3] (fisk., 1. br.)

ruse, der er fastgjort (i modsætn. til Kaste-

ruse;. VSO. MO. -skib, et. [II.IO.4] (bogjr.,

50 sj.) d. s. s. Sætterskib. TypogrOrd.296. -skip-
per, en. [II.2.2] (nu næppe br. Sæt-.

jf. S&B. Larsen.), (ænyd. d. s., holl. zet-

schipper, nt. settschipper, hty. setzschiffer)

4> opr.: person (skipper), som førte en andens
skib. Moth.S153. Skibseyeren er nu enten

selv Skipper, eller bestiller en anden dertil,

som da kaldes en Sette-Skipper. Denve/-

instrueredeSkipper.(1776).l. \\ nu: person

med sømandsuddannelse, der uden at have

60 bevis som skibsfører har ret til at føre skib

af ikke over 100 tons i indskrænket fart (se

indskrænke sp. 452*^) efter tilladelse af admi-
ralitetet ell. (nu) efter at have bestaaet sætte-

skipperprøve. Prom.*/il803. Sindhalle.Søref.
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(1936-38).67. jf. Skipperløgn: han løj som
en Sættesldpper. i?osenÅ;raw<ø.i2i/.62. || hertil

bl. a. Sætteskipper-bevilling (Bergs.PP.

334. jf. u. Skipperbevilling^, -bevis, -eks-

amen, -fart, -prøve, -skole, -tilladelse.

-skriver, en. [II.2.2] (jur., foræld.) rets-

skriver, der beskikkedes paa lign. maade som
en sættedommer. Reskr.^*/al751. MinSkr,"U
1860. -skærve, en. [II. 7. i] (stenhugger-

syr.) især i flt.: d. s. s. -brokke. OrdbS. lo

-stage, en. spec: [II.lO.s] (gart.) sætte-

stang (2). MøllH.V.414. Kaper, -stang, en.

^Sait-. ForstO.). (gart.) l)[II.6.i] (gran)stage

til døtte for bønner, humle olgn. LandbO.IV.532.

2) [II. 10.5] (jf. -gren, -kvist, -pil, -plante,

-poppel, -ris, -rod, -stage, -stok^ stor stikling

af pil, poppel olgn. MøllH.V.414. Sal.ni.252.

-stok, en. [II.lO.s] (jf. Sætstok; gart.)

d. s. s. -stang 2. VortHavebrug.1887.236.sp.2.
-stykke, et. se Sætstykke. -tid, en. 20

(1. br.) i) [II. 10.5) (gart.) tid for udplantning

af planter. Fleischer.UB.80. 2) [II.I6.1] (ty.

setzzeit; jæg.) tid, hvor vildt (spec. kron-

vildt) føder. Skovdyrkn.(1865).25. -vaffel,
en. [1.7. 3] (kog., foræld.) vaffel, der bages,

efter at dejgen har vasret hensat til varme.

Huusm.(1793).278. -vogn, en. [II.7.8] (ogs.

Sæt-. LandmB. 1.282. jf. Feilb.). (sml. -bør;

fagl.) skiftevogn; reservevogn; spec: en slags

tohjulet paahængsvogn til automobiler, der 30

læsses, medens hovedvognen er borte. Levin.

BerlTid.'/, 1940.M. 14. sp. 5. FrGrundtv. LK.
254. SjællBond.114. -vært, en. I) {efter

den ældre etymologi af Drost, oldn. drottseti,

der opfattedes som sammensat af oldn. drott,

krigerskare, og setja (se II. sætte^, og her-

efter skulde være: den, der skikker folket til

•wde; jf. VSO.L643. Fritzner.1.269 samt
Levin.Gr.Il.53) \ drost. *(Snorre agtes)

Hoit som Islands Hoved-Skjald,
|
Og som 40

Drost, paa Dansk at tale:
|
Sætte-Vært i

KongQ&aXQ.Orundtv.Snorre.l.Dedic. 2) [II.2.2]

(hos sprogrensere; sj.) vicevært. SoldinsStif-

telse.(1904).13.

sæt-vis, adv. (og adj.). (1. br.) i) [1.2]

som udtr. for, at noget optræder i, hører til

et sæt. (benoddene) a. og b. er fundet sætvis

og har rimeligvis været sammenbundne.
AFang.IK.53.

||
(væv.) som adj., om pas-

sering, hvor mønstret gentages flere gange. Ma- 50

nufact.(1872).174f. 2) [1.6] som udtr. for,

al en bevægelse foregaar i sæt (stød, ryk), pint

frem og tvungen tilbage, nærmede (hesten)

sig sætvis, langs Yæggcn. Gjel.R.136. \\ som
adj. de sætvise Stød i P]ngbunden af en
Hest i Karriere. JakKnu.S.214. -vogn, en.

se Sættevogn.
sævne, v. se II. søvne.

Høf en. [sø'j IIøysg.AG.21. (nu kun dial.

Sjo. Falst.Ovid.8. AndNx.U.97. Søiberg.Fol- 60

ketvedHavet.(1908).72. E8p.295. OrdbS.(Lyø,
Ærø), jf. Feilb. Kort.64. sml. Sjølund^. gen.

-8 [so^s] ell. (i forb. til søs, se u. bet. 2.0)

[søs] flt. -er ['sø'er] ell. (tidligere undertiden,

jf.: „i Nogles Udtale." EJessen.Gram.70)
['sø-ar] ell. (dial.) sø (PNSkovgaard.B.66.
Esp.295. jf. u. Indsø^. (glda. sø(ø), siø, ogs.

sio (Dyrerim.65. Postil.36.39.102), æda. sio,

syo (Harp.Kr.l89. Brøndum-Nielsen.GG.I.

325), sæ (i stednavnet Sæby: smst.165), sv.

sjo (fsv. sio, sio og (i stednavne) sæ- ofl.),

no. sjø (og sø), oldn. sjor, sjår, sær, eng.

sea (oeng. sæ), ty. see (oht. seo, jf. osax.

seo, seu, holl. zee, oldfris. se), got. saiws,

indsø, sumpland; af uvis oprindelse; jf. I.

sjove, Sjølund || om et andet ord m. sa. bet.

se Mar- 1)

i) (jf. I. Dam 2, I. Hav I.3; (større)

vandmasse, der forekommer i en naturlig

(ell. kunstig), til alle sider lukket lavning

i terrænet, og som ikke staar i direkte for-

bindelse med havet (jf. dog Strandsø^; ind-
sø. \.i) i egl. bet. (Jesus) stod ved Gene-
zareths Sø og saae to Skibe ligge paa Søen
(Chr.VI: staae hos søen; 1907: staa ved
Søen). Luc.5.1-2. Holb.Bars.III.5. i den fierde

Nattevagt kom Jesus til dem, vandrende
paa Søen (Chr.VI: Imvet). Matth.14.25. *paa
Søernes Flade

|
Glimrer Maanen dybt i det

krusede Y&nå.Hrz.D.1.181. *lyt ved Søens
Glar

I

Til Skovens Alvorstale
|
Og Ildens

muntre SvaT.Winth.HF.210. En Skaal for

det blinkende Søernes Baand,
|
som folder

sig om Sverriges Skulder. Rich.1.5. Steensby.

Geogr.142. Danmark, du vaagner med Søer
hlaa.. ThøgLars.ST.9. \\ de tusind søers
land, (især poet.) Finland. *0 Land, du
tusind Søers Land. Runeberg.FændrikStaals
Fortællinger, (overs. 1856). 15. OReedtzThott.

FemUgeriFinland.(1892).2. \\ Søerne, spec.

om de tre langagtige, i forlængelse af hin-

anden liggende vandarealer i Kbh.: St. Jør-

genssø, Peblingesø og Sortedamssø. Søerne
omkring Byen ere bedækkede med Skøite-

\øheTe.Coll.(HCAnd.BC.IV135). (hans) Mo-
der bor ude ved Søerne. GeorgJens.FH.45.

II
fersk, salt sø, se u. fersk 2.i, salt sp.

488^*.
II t den kaspiske sø, det kaspiske

hav (se u. 1. Hav I.3;. LTid.1725.521.1726.

123. 1.2) uegl., om samling af vædske.
\\

(især

dagl.) samling af vand ell. andre vædsker

olgn. paa jorden, gaden, gulvet osv. (frem-

kommet ved oversvømmelse, regn, spild osv.).

PEMiill.'520f. Der staae hele Søer paa
Ageren. VSO. Her ligger en Sø af Vin over

Tæppet — saa stor som det røde Hav.
Drachm.l001N.71. Det gamle (retsmdne)

kunde ikke holde sig tør, altid stod der en
Sø under hans Rørstol. ORung.PS. 14. en Sø
&l Bræk. Soya.HF.18. jf.: Markene blevo saa-

ledes oversvømmede, at de undertiden saae

ud, som hele Søer. Schousbølle.Saxo.347. Paa
Stationen var Perronen en Sø (af regn).

Bang.SE.198.
||

{egl. af anden opr.: sa. ord

som (1. Sød ell.) nt. sode, besl. m. II. syde;

fagl., foræld.) om visse vædsker under kog-

ning i beholdere. Efter 2 Nætter og Dages
forlob, kan man begynde at Prøve Kog-
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ningen (o: af salpeterluden) . , Denne Kog-
ning kalder man Søe.Lundborg.Salpeter-Vær-

ker.(1758). 131. jf. I. Sud, I. Syde: „Søen"
(det kogende Sukker). Wilkens.Runkelroer.

Nr.l.(lS36).135.
\\
(UU.) d. s. s. Svovlsø.

Søen, som brænder med Ild og Svovl.

Aab.21.8.

2) (ofte i lest. f. ent.) hav (I.l); ofte (saa-

ledes især i faste forb.) m. tanke paa havet

som omraade for skibsfart, fiskeri olgn. 2.1) lo

(^ ell. poet.) den sammenhængende vand-

masse, det sammenhængende vandomraade, der

opfylder den største del af jordoverfladen (mods.

Land b). de, som sig ved Søekanten . . af Fi-

skerj og Søen alleene nære. DL.3—19—6. paa
Elben fra Hamborg af, til Søen eller Havet,
hvor dend uåløhei. Slange.ChrIV638. *Det
Land endnu er skiønt,

|
Thi blaa sig Søen bæl-

ter,
I
Og Løvet staaer saa grønt. Oehl.XX.245.

Uplettet skal du (o: Dannebrog) svinge
|
Dig 20

oververdens Sø.Ing.RSE.II.190. *Du Van-
dringsmand ved Søen,

|
O stands din raske

Gang! Heib.Poet.IX.5. *Hvor Bølgen larmer

høit fra Søe |
Om Danmarks gamle Rige.Wilst.

D.I.30. *Over til Tychos 0, |
Jomfruen, som

i Sø
I

bader sig blandt hvide Svaners Yhm-
mél.Ploug.1.16. Scheller.MarO.

\\
(nu sj.) i

den tautologiske forb. sø og salt vand (ell.

saltvand, se u. Saltvand 2); især i forb. som
komme over sø og salt vand, komme over 30

havet langvejsfra. Moth.SlOlS. Vi ere hid-

komne over Søe og salt Vand, for at slaaes.

Bredahl.IV32. med et let Sind kan (jeg)

begive mig ud paa Søe og Saltenvande. Fr«
Heib.Hjem.238. talem. (nu næppe br.): der er

sø og salt vand imellem (0: der er en over-

maade stor afstand imellem.; sml. u. \. Hav
1.1^. Moth.S1017.

II
i forb. som sø og land,

sø og strand olgn., især m. bet.: hele jord-

overfladen; alle steder. *Velsign du Aarets 40

Grøde,
|
Og frugtbargør vort Land,

|
Giv

os nødtørftig Føde,
|
Velsigne Sø og Strand.

SalmHj.46.6. Ing.RSE.II.188 (se u. Land
6.1;. JVJens.AH.60 (se u. Strand l.ij. *Jeg

gik mig over Sø og Land. DanmSanglege.
281.

II
i forb. uge søs, se Uge. 2.2) (især

^) naturligt begrænset vandomraade af det

større hele, af søen (2.i); i reglen af mindre

omfang end Hav (LI.2). Breder (bugten) sig

fra et smalt Indløb til en betydelig Størrelse 50

og Bredde, tales der om et Indhav . . under-

tiden Sø {Østeisøen).

S

al.III.855. især i forb.

m. adj. ell. i ssgr.: paa Veyen fait Helle

Systeren af Skibet udi den enge Søe, som
efter hende blev kaldet Hellespontus. Zfoife.

Intr.1.2. Kong Regner lod sig ikke nøye
med at agere Fribytter udi de Nordiske Søer.

sa.Søhist.l02. den middellandske, mid-
landske, sorte, spanske sø, spanske
søen, se middellandsk, midlandsk, IV sort eo

6, spansk 4. som 2. led af ssgr.: vi forliste . .

ude i KinsiSøen. OseJens.SL.IO. jf. Midlands-,

Nord-, Syd-, Østersø. 2.3) (især (O) i

forb. som søens folk, mænd olgn., som

fællesbetegnelse for personer, der har deres

erhverv paa havet (søfolk og fiskere). *Den
jordfast boende kender det ikke . .

|
m.en

Søens Sønner . .
|
véd, at hver Dag kan de

Bratdød drikke. LCNiels.R.11 . *Byens Mænd
og Søens Mænd og Bønder. ThøgLars.DN.65.
(lodsen) levede paa en udsat Post for at

hjælpe Søens Folk. EBertels.MH.97. Skibs-

maskinmester H. er en djærv og dygtig

Søens Mund. VorStand.l940.310.sp.l. 2.4) i

særlige forb. m. verber. \\ bruge søen, (jf.

II. Søbrug og bruge havet u. I. Hav l.i; nu
dial.) drive lueringsvirksomhed (især: fiskeri)

paa havet. Handels- ogIndustrie-Tid.1803.426.

BornhOS. \\ bygge søen, se II. bygge
2.3.

|i
holde søen, (jf. IL holde l.i) 4^

forblive (og klare sig) ude paa havet, i aaben
sø, uden at søge havn ell. ankerplads p. gr.

af uvejr ell. for at forny forraadene olgn.; om
fartøj ogs., ofte i forb. kunne holde søen (jf.

II. holde 8^.- være tæt og derved hindre ind-

trængen af vandet; være sødygtig, det var saa
silde paa Aaret, at man ikke længere kunde
holde Søen.Holb.DH.1.97. Peder Skrams eget

Amiral-Skib, kaldet Fortuna, blev saa for-

skudt, at det neppe kunde holde Søen.

EPont.(KSelskSkr.n.l27). (det) var beslut-

tet at gaae til Seils, og saalænge Vinden
vilde føie, at holde Søen. Wand.Mindesm.l.
351. Ing.EM.III.84. De vilde gaae udenom
Øerne og holde den aabne Sø.HCAnd.SS.
IY96. holde Søen i alt Slags Yejr. Scheller.

MarO.
II

sejle en so olgn., (uden for forb.

sejle sin egen sø (1. 60) især poet.) sejle

(ad en vis rute, mod et vist maal) hen over
et hav; fare paa havet. *hvilken vil nu
sejle den salte Sø

|
for kære Søster sin?

DFU.II.92. *Højt paa den vilde Sø
|
Din

Viking tumler med Skuden.
|
Han har endnu

ikke lært sig at dø,
|
Maa sejle sin So Dig

tQrnden.Drachm.SH.72. *Rolf Ganger sejler

den sorte Sø.OlafHans.SL.74. Ikke skulde

det Skib sejle Søen mere. JVJens.RF.195.

(jf. bet. 2.i) i billedl. udtr., navnlig til beteg-

nelse af, at man har farer, vanskeligheder at

bestaa: Moth.S1017 . *Hand seyler . . en meer
end lyksom Søe . .

|
Hånd seygler u-bevist

en meer end farlig Søe. PoulPed.DP.(1937).
60. * Poeter kand om mig meer end Ulysse
skrive,

|
Thi end Ulysses jeg har seylt en

større Søe.Falst.0vid.l7. Grundtv.SS.III.123.

(maaske delvis til bet. B) sejle en høj sø,

bestaa farer, vanskeligheder, se II. hej l.a.

t i sa. bet.: sejle en dyb sø. Moth.S1017.

t sejle en stolt sø, komme vidt omkring
i verden (og derved vinde erfaring), smst.

nu kun alm. i forb. sejle sin egen sø
olgn., raade sig selv; passe sine sager selv;

gaa sine egne veje; især i forb. som lade en
sejle sin egen sø, som udtr. for, at man
lader en (stædig, umedgørlig) person skøtte sig

selv, at man opgiver at beskæftige sig med
en, at man slaar haanden af en. Kier
Jer Fanden efter hvad den gammel Gnau
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hånd siger , Seyl Jer egen Søe. Kom
Grønneg. 1.243. Menneskeslægten maa seile

sin egen Sø, og Enhver maa bierge sig, saa

godt han km.Oehl.XXXII.97. tænker du
at sætte Ondt for ham hos mig . . kan du
pakke ind og seile din Sa\Ing.KE.I.120. en

Nar bør man lade seile sin egen Sø. Hauch.

VI.60. Han sejler nu sin egen Sø. Han vilde

ikke høre, hvad man sagde h&m. Goldschm.

VIII. 370. AndNx.PE.III.195. \\ søge ip

søen, se søge 2.i || søen tærer, se

tære. 2.5) i særlige forb. m. adj. aaben,
aabenbar, høj, rum sø, se aaben 4.1,

aabenbar 4.2, II. høj 1.3, III. rum 1.2.

den salte sø, salten sø, se salt sp.488".

2.6) t særlige forb. m. præp. \\ ad søen,
(nu især dial.) til søs; ud paa havet, (galioten)

gik ad Søen fra Ærø. JensSør.11.22. smst.34.

stikke ad søen, se stikke sp.l296*^. || i søen
olgn. 1. (nede) i havet; spec. i talem.: (saa) 20

sagt(e), sydost, der er bakker i søen, se

I. sagte 1.4. 2. (især ^) (ude) paa
havet; til søs; ogs.: under sejlads; paa sø-

rejse, dersom nogen er sin Skipper Ulydig i

Søen og trotzig imod ham. DL.4—1—9. Holb.

Ul.iy.14. I Ordrebogen gives nøjagtige Be-
stemmelser for Posternes Besættelse af

Underofficerer og menige, saavel i Søen som
til AnkeTS. Bardenfl.Søm. 11.126. gaa i søen
(sj. sø. Etlar.GH.*(1876).494(orig.284: til- 30

søes)), (nu 1. br.) sejle ud (paa havet) med
et fartøj. Moth.S1017. (sønnerne) ginge i

Søen med en Flode. Schousbølle.Saxo.276.

*Vi gaae i Søen mod en Røver, som
|
Har

hiemsøgt Kyaterne. Oehl.ND.293. Molb.DH.
11.320. løbe (se u. II. løbe 9>) ell. stikke
(ud) i søen, se II. stikke 11. 1, 38.io

(sp. 1316"). ligge (se I. ligge 6.2; ell.

være i søen, opholde sig, sejle ude paa
havet; være undervejs paa sørejse. Moth. 40

S1016. Naar Skibet er i Søen, ere Officie-

rerne og Soldaterne fordeelte i 2de Qvar-
tere. SøkrigsA.(1752). §240. have et skib
i søen, have et skib ude paa sørejse, paa
togt. I veed Jomfrue, at jer Far har et

Skib udi Søen. Holb.LSk.III.il. jf. BIST.
1240 og Pol."/»1928.Sønd.l5.sp.l. (lade en)

sejle i sin egen so olgn., (nu næppe
br.) d. 8. s. (lade en) sejle sin egen sø (se u.

bet. 2.4;. Heib.Poet.IX.39L CBernh.NF.I. 50

102. der (vilde) maaskee . . indtræde en
anden Forandring: at den Magt . . som sær-

ligen bruger min Afmagt, slog Haanden af

mig og lod mig seile i min egen Sø.Kierk.

XIV.351.
II

over sø, spec. (jf. oversos^ om
sejlads, transport over havet, til søs; søværts.

*Men Viinens Gud for os er fremmed her i

Nord,
I

Hans Gaver over Søe maa bringes

til vort Bord. Steners.Poes. 17. Konning Hag-
bard har sendt mig hid over Sø.Gjel.HS.28. 60

Il
paa søen, (ud ell.) ude paa }uivet. Holb.

Mel.IV7(se u. Fiskerinde^. en Capitaino
. . som døde paa Søen paa et Orlog-Skib.

Thurah.B.284. »Vor Faer (0: en fisker) har

været paa Søen en TnT.Rich.1.63. Scheller.

MarO. stikke ud paa søen, se II. stikke

38.10.
II
under so, (1. br.) under horisonten

paa havet. * Solen den sørgende Jord har
forladt

I

Og slukt under Sø sine Flammer.
Drachm.SH.71. Til Havs stod de i tre Dage,
indtil Landet bag dem var under Sø.JVJens.
(IslSagaer.III.358). \\ i forb. til sos, (ænyd.

til siøs (Kalk.III.745), glda. til syøs (smst ),

søøs (Rimkr.55.73), søs(s) (smst.49.96), jf.

Brøndum-Nielsen.GG.11.386; sml. til havs (u.

I. Hav 1.1 j, til lands (u. Land b.i) og til vands
(u.Y&nd)) I. ud paa havet. Scheller.MarO.
371. (spøg.:) (hun lo) saa Svanerne i Ørsteds-

parken forfærdet . . padlede længere til Søs.

Pol.^*U1935.Sønd.3.sp.2. gaa til søs, dels om
fartøj: sejle ud (paa havet) fra land; dels om
person: sejle ud fra land med et fartøj; ogs.:

begive sig ud paa en sørejse. *naar til Søes

vi (0: søfolk) atter gaae,
|
Din (0: guds) Vare-

tægt vi lide ^z.a,.SalmHus.l23.4. vAph.(1759).
Harboe.MarO.136. *Flaaden var færdig til at

gaae t\lsøes.Recke.KL.172. JVJens.Di.98.
komme til søs, se;7e ell. komme (naa) ud
paa havet; stikke til søs. Scheller.MarO.270.
Det havde ikke hastet saa stærkt med at
komme til Søs, det var foreløbig smaat med
Yiskeiiet. KnudAnd.HH.63. staa til sos,

(jf. II. staa 1.2) 4> d. s. s. gaa til søs (se

ovf.). Harboe.MarO.387. Scheller.MarO.350.
stikke til søs, se II. stikke 11. 1. (jf. næste

gruppe) i udtr. for paahegyndelse af tjene-

ste om bord paa et fartøj (som skibsdreng,

matros osv.); især i forb. som gaa, kom-
me, stikke (se u. II. stikke 11.ij til

søs, skulle ell. ville til søs. *Nei, som
jeg siger, Du skal ei tilsøes,

|
Men blive

hos mig, min egen Kno^\Winih.I1.158. Bør-
nene ere komne ud, igaar gik En af dem
til Søes.HCAnd.Breve.I.90. (han) rendte til

Søs.Reinhard.FC.9. han (var) for seks Aar
siden . . kommet til Éøs.BMikkels.TF.7.
talem.: den skal til søes, som ei kender gud.
Moth.S1017. Hvem der ikke kan bede, gaa
til '&øa\Mau.531. 2. (ude) paa havel;
paa sejlads; paa sørejse; ogs. (jf. foreg,

gruppe) i udtr. for, at en person har sit

erhverv paa havet (som matros osv.) (ofte i forb.

som fx. fare ell. være til søs. VSO. Larsen.

Bl&T. jf. Harboe.MurO.136). Kong Regners
idelige Flakken til Soas. Holb.Søhist.102. Jeg
vilde ladet mig hverve for at tiene til Siøes.

Jacobi.(Skuesp.VII.31). *Huusvant fra Lod-
broks Tid Øboen pladsker til Soes.Oehl.XIX.
143. Grundtv.Krøn.xviii. Scheller.MarO.371.

Mandskabet har større Rettigheder (nu) og
ligger kun faa Uger til Søs.PoV*/*1941.Sønd.
13.8p.4. udtrykket er meget brugt til søs (s

:

blandt søfolk)
j
sejle til søs, (jf. II. sejle I.2;

1. br.) som sømand foretage rejser med skib; fare

(1 1.1.2). (han) har sejlt til Søa.Skjoldb.EF.
45. 3. over havet; over vandet; ad sø-
vejen; søværts. Æreboe.77. Samtidig kora
Liget af . . General Rye, tilsøes hertil.

XXIII. Rentrykt •/• 1045 16
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JCLund.Er.42. i fori. (at) rejse til søs.

Høysg.S.206. Scheller.MarO.324. 4. saa til

søs, (dagl.) som en slags ed (i si. f. saa til

helvede olgn.), som udir. for ærgrelse olgn.:

saa for pokker. Hjortø.OS.99. Så til Søs ! Dér
var han nok lige ved at snuble over et Par
Bcnl TomKrist.LA.178. Saa, til Søs, der røg
mit nye Merlespiger. KnudAnd.H.25. 2.7) (m
ell. poet.) billedl. anv. af bet. 2.i(-2) (og delvis

ogs. af bet. l.i^, om ting ell. forhold. *hans
Tale . . springer klar af Tankens dybe Sø.

Hauch.SD.1.92. (den ældre) var . . en Ballast

i hans (o : en ung mands) Skib paa Fornoiel-

sernes Sø.Kofoed-Hansen.KA.1.113. \\ om
(uendelig) stor mængde af noget: væld. *Vor
Trængsel er vort Anker j Mod alle Lysters

Søe.Brors.193. som alle saakaldte Satirikere

er jeg inderst inde en Sø af Sentimentali-

tet. Soj/a.iTF.^/.
II

om hvad der i udseende
minder om en sø (2), et hav. Neden under
hendes Fødder stod Anemonernes hvide Sø.

Kidde.AE.II. 178. Rugens grønne Sø var i

OprøT.NJeppesen.DS.181. *Skyerne glider

som Bølger
i

paa Himlens grønlige Sø.Chr
Stuh-Jørgensen.DefjærneSkove.(1919).50.

3) (kun i ent.) om selve overfladen af
en indsø ell. (især) et hav, betragtet m.
henblik paa dens tilstand (ro ell. bevægelse);

ofte spec. om bølgende, urolig, oprørt vand-

flade; (stærk) bølgegang ell. søgang, spejle

(sig) i søen(s spejl), se spejle 1. 3.1)* forb. m.
verbum, der angiver bevægelse. *Det raske

Folk kan ingen Mangel lide,
|
Thi Ag'ren

her sig bølger som en Sø. Boye.PS.lY151.

Søen voxede for hvert Minut. Langs Siderne
af den engelske Damper brød de tunge, graa-

blaa Vandmasser. Dracftw.ZZ.Ji. søen rej-
ser sig: Søen reiste sig (Chr.VI: havet gav
sig OTp).Joh.6.18. Scheller.MarO. mods. søen
lægger sig. SøLex.(1808). Scheller.MarO.

søen sætter, se u. IL sætte 30.4. søen
kobler, se IL koble. 3.2) i forb. m. karakteri-

serende adj. (ell. adv.). ævigheden hgner
den stille Søe, der er altid den samme, Tiden
der imod ligner de stride Floder, der har
altid andet \må.PoulFed.DP.(1937).5. *I

Skanderborrig Enge,
|
Alt ved den blanke

Søe,
I

Der gaae de Piger og Drenge,
|
At

slaae og rive Uøe.Blich. (1920).XIY.149.
*Søen blank og rolig staaer

|
Med Himlen

i sin YduNn.Ing.RSE.VI.93. Hans Fyrtaarn
laae ude paa en Pynt af Landet, og
tætved var hans Bolig, paa tre Steder om-
given af vild Sø, og mild Sø, ligesom Vei-

ret var tii.Sibb.11.131. glat, oprørt, rohg,

urolig sø, se Tuxen.Søfart.469. Scheller.MarO.

død sø, (nu 1. br.) dønning. VSO. Tuxen.
Søfart.275. NMøll.H.60. haard sø: Æreboe.

200. stiv Kuling og haard Sø.StBille.Gal.L67.

Scheller.MarO. billedl.: De er et Vrag . . der
ikke taaler haard Sø.ErlKrist.DH.186. stærk
sø: der gåer en sterk sø.Moth.SlOlO. Der
stod en stærk Sø.Gravl.EP.144. jf.: en Sand-
banke . . mod hvilken en stærk Sø løber.

Reiser.IIL8. hul sø (ell. søen gaar hul(t)^,

høj sø (ell. søen gaar høj(t)^, koblende,
koblet, kort, krap, lang, sraul, stiv,
svær, toppet so ofl,., se II. hul 2.2, II. høj

1.2 osv. 3.3) (især ^) uden særlig karakteri-

serende bestemmelse, om (stærk) bølgegang
ell. søgang. Vinden blæser næsten daglig

ud af Hval-Fiorden, hvilket giver her nogen
8øe.IslKyst.32. de havde kun haft en smule

10 sø ved udløbet af sundet, og hun havde
slet ikke været &øsyg.Grønb.SY194. \\ m.
særlig tanke paa den retning, i hvilken det

oprørte vand drives (af vinden): dreje op
mod Søen. Scheller.MarO. en Damper, der
gaar op mod Søen. smst. || dergaar (nogen)
sø (jf. gaa 4.4J. SøLex.(1808). Fjorden, hvor
der endnu gik lidt Sø efter forudgaaende
Dages VveiT.Pont.FL.113. EBertels.MH.108.

jf. bet. 3.2: den forfærdelige Søe der gik.

20 Grundtv.Saxo.il1.341. der staar (nogen)

sø (jf. II. staa 18.1 j. IslKyst.ll (se u. II.

staa 17.2J. der stod en Del Sø.BcrlTid.^^U

1926.Aft.l.sp.l. sætte sø, se II. sætte 17.3.

II
dæmpe søen, se dæmpe 5.i. || taale

søen, se taale 2. i. || tage søen af , se tage.

4) (især 4>j synkende og stigende vand-
masse i overfladen af vand; (i alm. spr. især:)

bølge (I.l.i); undertiden (m. overgang til

bet. 3) i ent. m. koll. bet., om række af paa
30 hinanden følgende bølger. Kl. o. 8^/2

. . kom
en stor Sø og slog vores Chaloupe fra os.

Cit.l703.(JensSør.II.39). En Søe skyllede

ind paa Dækket. Blich.(1920).XIY136. en
enkelt Sø slog hen over dem, en Strømning
løftede dem. HCAnd.(1919).IV96. den dæm-
pede Lyd af Søernes dumpe Slag mod Stran-

den. Z)rac/im.6'TL.i65. Sejler man i Søgang
med Vinden tværs, bør man give nøje Agt, i

Fald en forholdsvis høj Sø kommer rullende.

40 Bardenfl.Søm.1.158. (jf. u. bet. 3.2 :) hul, kort,

lang sø. se MO. Tuxen.Søfart.309. akavet
(OrdbS.) ell. forkert sø, bølge, der uventet

og som regel fra en uventet retning rammer
et fartøj, saa det faar vandet ind over dækket.

JyllP.^'M938.7.sp.l-2. \\ lense for søen
(Scheller.MarO.) ell. søerne, se III. lense.

ligge under søen, se I. ligge 8.3. styre
efter søerne (SøLex.(1808)) ell. søen
(Scheller.MarO.), styre saaledes, at man und-

50 gaar vand ind over fartøjet; ogs.: styre saa-

ledes (hvis kompasser og andre hjælpe-

midler svigter), at man anvender den ret-

ning, hvori bølgerne følger paa hinanden
(markeret ved det hvide brod), som retnings-

linie, stævne søerne, se III. stævne l.a.

tage en sø (over), se tage. || staa for sø,

(hornh.) som betegnelse for drengeleg. Nu stod

(drengene) „for Sjø" — i en lang overstadig

Række. De løb med Bølgesuget ud til de

60 større Stene ude i Vandet, der stod de saa

paa Stenene og hoppede naar Vandet kom
igen . . Kunsten bestod i at holde sig tør-

skoet. AndNx.PE.1.150. CFMortens. EF.31.

II (ii- ^^i- 2.7J o billedl. der rullede en Be-
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geistringens Sø over det hele Land og Rige.

HCAtid.ML.103. Erindringen kom som svære

SøeT.sa.AV43.

5) (nu 1. br. i alm. spr.) om selve vandet i

ell. fra en indsø ell. (især) havet; havvand;
søvand. Cit.l704.(Læsøfolk.47). Søen pibled

ind igiennem Fjæl og Vl&nke. LThura.(Falst.

Ovid.aS^J. Bølgernes Bevægelse, hvorved
Søen virker mechanisk paa Legemet. Conv
Lex.XVI.705. *Blæst, som Søen salter. Æode.

SH.103.
li (jf. u. bet. l.i og 2.5; sj.:) han

drak sig den salte sø (9: han er druJcnct

paa havet). NvHuven.Orth.163. VSO. \\ søen
klyser, se klyse. || falde, kaste, springe
i søen: At love mig Hielp i Ugen indkom-
mer, det er ligesom at love en, der er falden

udi Søen, Hielp, om et par Timers Tid.

Holb.Pants.1.2. jeg havde hverken Seyl,

x\.arer, eller Roer, og en Haandfuld Vind
kunde kaste al min Fragt i Søen. Robinson.

1.81. Tordenskjold i Søen sprang,
|
Kug-

lerne omkring ham s&ng.GRode.FU.77. *een

(matros) rømte sin Vej . .
|
og een sprang i

Søen og sank. LCNiels.RR.40. gaa i søen,
(sj.) tage søbad. Veiret . . er noget ustadigt,

imidlertid gaaer jeg dog hver Dag i Søen og

føler mig legemlig vel deryeå.HCAnd.BC.II.
228. sætteisøen. 1. (udtalt m. hovedtryk paa
søen; fagl.) søsætte. Klokken G var vi ved vor

Baad, som vi straks begyndte at sætte i Søen.

Drachm.LK.84. Bl&T.1404.sp.2. 2. (udtalt m.
hovedtryk paa sætte^ se IL sætte 29.1. || tage
sø ind, se tage. || billedl. Da løfted Eva
op mod ham sit Øie, |

Til Randen fyldt af

Taarens bittre Sø.PalM.VII.62.
Se-, i ssgr. ['sø-] især af Sø 2; udeladt

ndf. paa alfabetisk plads er fx. flg. til Sø 1

ell. (navnlig) Sø 2 hørende ssgr.: Sø-aflejring,

-afmærkning, -anliggende, -areal, -blokade,

-brink, -dige, -dæmning, -egn, -ekspedi-

tion, -eng, -eventyr, -katastrofe, -krono-

meter, -kryb, -nation, -omraade, -pattedyr,

-red3kab(er), -rig, -roman, -strategi, -strids-

kræfter, -strækning, -udtryk, -aal, en.

{ænyd. d. s. (i bet. 2); nu næppe br.) I)

[1] alm. aal, der fanges i ferskvand. Rost-

gaard.Lex.S205 c. VSO. 2) (jf. Strandaai;

\ aal af slægten Gonger; havaal. vAph.

(1759). Nemnich. -abe, en. (nu næppe br.)

\ en slags piqfinnefisk. vAph.(1759). sa.

Nath.VII.469. \\ ogs. om deri nordiske hav-

mus, Chirnæra rnonstrosa. Nemnich. -abor-
re, en. I) [1] (sj.) alm. aborre, Perca

fluviatilis, der lever i ferskvand. VSO. 2) (nu
næppe br.) \ saltvandsfisken bars; havaborrc

(1); Labrax lupus. vAph.(1764). Nemnich.
-agurk, en. ff -agurke. vAph.Nath.VII.
470). (zool.) søpølse af slægten Cucumaria.
NordConvLex. V 493. DanmFauna. XXVII.
227. -aktion, en. (nu sj.) mindre kamp,
træfning til søs; søfægtning. en af Vice-Ad mi-

ral Tordenskiolds Søe-Åctioner. LTid.1755.
139. -almanak, en. (jf. -kalender; sj.)

nautisk almanak (se w. nautisk^. Ørst.III.lO.

-anemone, en. (jf. -nellike 2, -nælde 2;

zool.) mangearmet koraldyr, nu især af grup-

pen Aciiniaria, som har stække (røde, gullige,

lilla olgn.) farver. Cvvier.Dyrhist.11.335. de
Søanem.oner, vi saae i Vestindien paa Bun-
den af Eei\et.Hauch.VII.477. BøvP.111.378.

-arm, en. [1-2] (1. br.) langstrakt indskæ-
ring af en indsø ell. (jf. Havarmj af havet.

LTid.1738.240. OMads.Inga.2. -arsenal,
10 et. (nu ikke om da. forhold) (samling af)

bygning(er), hvor det til en krigsflaade hø-

rende materiel (vaaben osv.) opbevares. EPont.
Atlas.11.212. Scheller.MarO. -artikel, en.

(jf. Krigs-, Skibsartikel
; foræld.) især i flt.,

om reglement for søværnet (krigsflaaden) (jf.

Søkrigsartikel(s-brev)^ ell. for koffardiskibe

(spec. i oversøisk fart). DL.4—7—2. Hans
Majestæt udgaf . . baade Krigs-Artikler for

Food-Folkene, saa og Søe-Artikler for Baads-

20 Folkene. Slange.ChrIV374. -artilleri, et.

^ artilleri (skyts) til brug paa krigsfartøjer

ell. (jf. Kystartilleri^ søbefæstninger. Harboe.

MarO. OpfB.^II.166. \\ i videre anv., om den

afdeling af søværnet, der har flaadens artilleri,

uddannelsen af mandskab til kanonbetjening,

m. m. under sig. Sal.^11. 168. LovNr.95^*^%

1932.§1.
il

hertil bl. a. Søartilleri-løjtnant

(foræld.; om titulær løjtnant ved søartilleriet,

som gjorde tjeneste ved søarsenalet ell.

30 laboratoriet. Harboe.MarO.). -artillerist,
en. ^ militærperson, som hører til søar-

tilleriet. Harboe.MarO. Scheller.MarO. -as-
surance, en. (forsikr.) d. s. s. -for-

sikring. Nørreg.Privatr.III.286. Lassen.SO.

484.
II

hertil bl. a. Søassurance-forretning,
-kompagni, -police, -selskab, -assuran-
dør, en. (forsikr.) assurandør, der driver

søassurance. Krak.1936. 1 1.2174. -asyl, et.

(jur.) neutralt søomruade, hvor en krigs-

to førende magts orlogsfartøjer og priser har en
begrænset ret til at opholde sig; ret til et saa-

dant ophold. Rasting.Folkeretten.I.(1940).29S.

-atlas, et ell. (nu sj.) en (LTid.1749.272).

(1. br.) samling af søkort; søkortbog. Larsen.

Søb, subsi, [so'b; nu især gldgs., vulg.

ell. dial. sø'v, søu'] (især dial.) som vbs. til

IL søbe: søbning (BornhOS.), ell. konkr.:

søbe (I); søbemad. Han er bleven godt
beværtet

|
med baade Sul og Søb i fyrre

50 Aar. KBecker.S.II.57.

Sø-baad, en. (jf. -fartøj (2), -skib (1)^

4> fartøj, betragtet m. h. t. dets sødygtighed;

isæ,r i forb. som daarlig, god søbaad.
IdrætsB.1.379. „Rylen" er . . en fortrinlig

Søbaad, den vager ndmsdrket. AchtonFriis.

DØ. 1.37. -bad, et. (jf. Strandbad; især m)
bad i havvand. ConvLex.XV1.704. han . .

brugte Søbadene et Sted ved Canalen.

HCAnd.ML.453. VoreSygd.IV352. \\ om
60 søbadeanstalt ell. badested (2). Søbadet paa

Føhr. VSO. det deilige Søbad Marienlyst ved
Helsingør. Coll. (lICAnd.BC.II.301). Dragør
Søbad . . Kastrup Søh&d. Tclefn.l944.sp.

4691. -badeanstalt, en. (jf. -bad slutn.;

16*
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isærfagl.). Søebadeanstalten ved Rysensteens
Bastion. MR.1827.64. Trap.*1.692. -baege,
en. (jf. Bagge(r); foræld.) en art mudder-
maskine, der dreves af heste. Mall.HG.70.
AarbVejle.1928.14. -bagger: CollO. -baro-
meter, et. 4>- kapseliarometer, hvis rør

har en indsnævring, som hindrer, at kviksølv-

søjlen gaar op og ned p. gr. af søgang. Harboe.

MarO.40. -bataille, en. (jf. -aktion ; 1. br.)

kamp til søs; søfægtning; (mindre) søslag.

LTid.1733.346. Scheller.MarO. -batteri,
et. ^ kystbatteri; ogs. (foræld.): batteri paa
flydende underlag (pram olgn.). Harboe.MarO.
Scheller.MarO.

I. Søbe, en ell. (lomh.) et (Esp.348).

['sø'ba; nu især gldgs., vulg. ell, dial. 'sø'va,

'sø<-)u8] flt. (især om forsk, slags; 1. br.) -r,

{ænyd. d. s. og sube (i ssg. vinsube^ og (maaske
sammenblandet med I. SuppeJ subbe (i ssg.

æggesubbej; ;/• s^- supa (i olsupa, ølsøbe),

isl. supa, suppe, mnt. supe, mht. sufe, d. s.,

oeng. supe, slurk, sml. (m. andre aflydstrin)

fsv. sope (n.) og oldn. sopi, oeng. sopa; til

II. søbe; nu dial., i rigsspr. nu (vist) kun
i ssg. Æggesøbe) flydende ret, som søbes

med ske; søbemad; skemad (jf.: „saaledes

endnu paa Lolland og Falster". VSO.); nu
især (uden for ssgr.) om ret bestaaende af

kogt øl med æg, sukker og event, smaa brød-

stykker (jf. Ægge-, Ølsøbej ell. bestaaende af
(skummet) mælk og tyndt øl, kogt sammen
med brød- ell. grødklumper, anv. (nu især

paa Bornholm) som spise om morgenen og

aftenen. Moth.S1021. Rostgaard.Lex.S207b.

Junge. JHSmidth.Ords.158. MDL. Klokken
halv seks nød de deres Morgenmaal — Spe-

gesild og Søhe.AndNx.PE.1.57. Esp.348.

BornhHaandvEr.208. UfF.(især foræld.).

II. søbe, V. ['sø'ba ; nu især gldgs., vulg.

ell. dial. 'sø'va, isø(')ua] (skrevet søve. Heib.

Poet.I.472{co øve)), præs. -er ['sø'bar osv.]

siøber. Høysg.AO.95 (jf. Bertels.H.204); præt.

-ede ell. (nu kun dial.) -te (Krist.Ordspr.

444. jf. Moth.S1021. vAph.(1764). Feilb.

LollO.) ell. (nu kun dial.) søb (søv) (Høysg.

AG.95. Krist.Ordspr.458. Thorsen.92. Fr
Grundtv.LK.80. KulsvierB.87. jf. vAph.

(1764). Feilb.); part. -et ell. (nu kun dial.)

-t (jf. Moth.S1021. vAph.(1764). Feilb.

LollO.) ell. (dial.) søben (søven) (jf. Feilb.;

efter have: Høysg.AG.95 (skrevet søbbenj^.

vbs. -ning, jf. Søb. (ænyd. søbe, sybe og

søbbe, sybbe (Kalk.I'V.202) ; besl. m. (delvis

sa. ord som) ænyd. sube (præt. søb^ osv., se

u. II. suppe; besl. m. Sopken, II. suppe
samt (vistnok) m. II. Sul; især o ell. dial.)

I) egl. (jf. indsøbe^; indtage en fly-
dende spise ell. en drik ved at suge den
ind (idet spisen ell. drikken optages uden
brug af ske); nu især: indtage et fly-
dende fødemiddel (ell. en drik) med ske
(idet denne "føres til munden, fyldt med spi-

sen (drikken), som derefter suges ind); ofte

m. særlig forestilling om ubehændig ell. ubeher-

sket, graadig ell. lydelig, slubrende indtagen af

søbemad (ell. drikke). j| uden obj. søbe i sig.

vAph.(1764). Bagges.V92. *Af Flødepotten
søber saa net

|
Den Uden og vevre Flue.

PMøll.(1855).1.17. søbe af det fælles Fad
midt paa Borået.Tilsk.l931.I.141.

\\ m. obj.

(han) søber en Drik, som bestaar af Viin-

Ædikc og Uelk.Holb.Ep.il.373. søbe et

blødkogt Æg. VSO. (vi finder) Hans i Borge-
10 stuen, hvor han sad . . og søbede Davre.

AntNiels.FL.11.36. (gæsterne) søbede den
oplivende Mokkadrik af smaa snurrige Koip-
TpeT.Gjel.Konvolutten.(1897).40. (de) søbede
Sulevælling, alle tre af samme Fad. Wied.
BS.281. jf.: (sku£spilleren) spillede aldeles

i den viensk-franske Smag, tog Munden fuld,

søbede Lnit.Rahb.E.III.239. || en skal ikko
brokke mere i Fadet, end en kan søbe op.
Elkjær.RK.57. LollO. Søbe et Æg nd. vAph.

20 (1764). II
(nu 1. br.) spise (søbemad) ell. drikke

langsomt, i smaa drag; nippe (til). S&B. (de)

søbede rosa og grønne l^dx'ikke.SophClauss.

R.184. Feilb.
\\

(sj.) m. obj. og præd., der

angiver handlingens resultat; fx. i forb. søbe
sig drukken. Moth.S1021. Holb.NF.1.237.

II
billedl. her vældede Taare af hans (o:

Habors) Øine . . og Signe søbede (o: of-

kyssede?) dem i sig, og Signe græd Taare,

og Habor søbede dem i sig. Suhm.(SkVid.
30 XII.199). han (o: studenten) søber Nektar

af Ideens Fad
|
og blæser saa af det solide.

Hostr.0.191. Rode.VR.119. jf. indsøbe: Lær-
dom kan dog ey med Skeer søbes ind.
ChrFlensb.DM.1.151. (opvarteren) søber med
en rund Haandbevægelse de aftalte Penge
.. ned i den hule Haand. PoZ."/«2527.2i.

sp.5.

2) bet. 1 i talem., ordspr. olgn. man kan
ikke blæse og søbe paa engang, se blæse

40 sp. 905"*. man maa søbe af bredden osv., se

Bred sp. 1124^\ søbe den kaal, man selv har
spyttet i olgn., se u. Kaal 2. søbe vælling med
en syl, se u. Syl 1. f søbe og sætte, velegl.:

drikke og spise (sætte til livs; jf. II. sætte 7.2J;

jf. Kalk.IV202 samt: sligt sted har nok folk

fået „alt hvad de både har kunrlet søbe
og drikke". Feilb.(Dania.V96). i videre anv.:

kunne søbe og sætte, formaa meget; kunne
mere end sit fadervor. *Paa slige Vidner jeg

50 mig jo
I

Kand kraftelig berøbe (o: beraahe),
\

De ere de, maa mand nock tro
|
Som sette

kand og søhe. Sort.PSkan.23. jf. PSyv.1.483.

hverken kunne søbe eller sætte, være helt udue-

lig, svag. Moth.S130.1021. \\ søbe af fad
med en ell. søbe af eet ell. samme fad,
komme godt ud af det, enes med en ell. hinan-

den; stemme overens i anskuelser, tankegang

olgn. (med); ogs. : have samkvem, omgang (med);

have noget at gøre med en ell. hinanden. Dyd!
60 Elskovil kan I to ei søbe af et Fad?TFess..3i.

din Broder (har) ikke altid . . hvad man
kalder, søbet af Fad med mig. Gylb.XI1. 64.
Rubow.BB.71. jf.: Alderdom og Viisdom
ikke heller I Just altid søbe af det samme
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Fad. PalM.V284. i sa. bet.: søbe sammen
(Mau.1.498. det har altid faldet Paver og
Konger vanskeligt at søbe sammen. ZterA:.

P.11.120. VfF.) ell. søbe (god ell. godt)

kaal med en ell. sammen. Moth.KlS. Om
Steffens talede jeg slet ikke (med Fiehie), da
jeg vidste, at de ikke søbede Kaal sammen.
Oehl.Er.II.51. de Danske . . søber aldrig god
Kual med Sa.chseTne.Grundtv.Saxo.III.286.

Greven af Tønsberg kan søbe Kaal af Fad
baade med den norske og svenske Konge,
udon at han behøver at gjøre sig til Hund
for den ^a.&de.lng.EM.1.207. Fattige og
Rige søbe ikke godt Kaal sammen, ifrar./.

153. De „simplere" Folk i Byen holdt han
. . i en vis Afstand. „Man skal ikke give sig

af med dem, som man dog ikke vil søbe
Kaal sammen med ved sit Bord."DracJ'im.

PV.36. ZakNiels.NT.127. Feilb. UfF. jf.

spise kirsebær med de store (u. Kirsebær 1):
Lige Børn lege bedst; hverken Fader, eller

jeg . . har nogen Grund til at søbe Kaal
med de Store.HFEw.JF.1.55. UfF.
I^øbe-fad, et. [I ell. II. 1] (jf. Suppe-

fad ; nu sj.) (dybt) fad til (ell. med) søbemad.

Moih.S1021. vAph.(1764). ErnDalgas. Krø-
niker ogÆventyr.(1896).36.
80-befaren, part. adj. (^, nu mindre

Ir.) om søfolk: befaren. Reuter.Rejsen tilKon-

utaniinopel.' (overs. 1874). 155. Tuxen.Søfart.
469.

II
som skrivemaude herfor ell. m. sa.

let. som søfarende: forstandige søbefarende
M?end.JensSør.I.37. -befragtning, en.

(fagl., især Y ell, ^) befragtning (af gods)

Hl søs. D&H. MunchPet.'BR.^^(1940).299.
-befæstning, en. (mods. Landbefæstning;

jf. Sø-defension, -fæstningj ^ befæstningsan-

keg i havet ved en kyst ell. paa selve kysten til

beskyttelse mod angreb fra søen; kystbefæstning.

Rigsraadstidende.i858.sp.1354. Trap.*1.570.

Høbe-kaal, en. [II. 1] (kog., nu især dial.)

suppe tilsat hakket kaal; især: suppe kogt paa
flæsk ell. kød og tilsat hakket (grøn)kaal. Helt.

Poet.164. Wess.76. Const.Kogeb.16. Skærtors-
dag skulde man have Søbekaal, som skulde
bestaa af 9 Slags Grønt. IJalleby.183. Feilb.

UfF. -mad, en. [II. 1] (jf. Suppemad^ egl.:

betegnelse for enhver (flydende) spise, som spi-

ses med ske; skemad (mods. Gaffel-, Kniv-
mad^; nu kun om flydende spiser som øllebrød,

vælling, gule ærter, suppe olgn. (hvorimod fx.

grødretter nu ikke medregnes hertil). Pflug.
DP.1104. lng.VSt.26. *Naar Suppen kom,
han rynked' Næsen,

|
Og raabte: „Gaae

kun Eders Vei,
|
Thi Søbemad jeg spiser el I"

Baslian.nr.5.1. en Søbemad, som han af-

skyede, nemlig Sdi.gQvæ\\ing.Schand.F.290.
Alt, hvad der spistes med Ske, ogsaa Grød,
kaldtes „Søbemad". FrOrundtv. LK. 76(sml.
Mi).). Feilb. LollO.

Sø-ben, et. {no. sjøbein, eng. scalegs,

ty. seefiisse i lign. anv.; ^ -j'irg., nu mindre
or.) i forb. sætte søben, om person (om
bord i fartøj) : sætte benene ud fra hinanden

og bøje lidt ned, fjedre i knæene olgn. for at

modvirke virkningen af fartøjets vuggen;

ogs.: (have for vane at) staa ell. gaa med
benene i den angivne stilling. S&B. naar
Skibet . . rullede, satte han Sø-Ben, bøj-

ede skiftevis ganske lidt i Knæene. BMtfc-
kels.TF.34.

Søbe-skaal, en. [I ell. II.l] (jf. -tal-

lerken; nu sj.) skaal til søbemad, ell. hvoraf

10 man søber. Amberg. -iske, en. [II.l] (nu
især dial.) ske til at søbe ell. øse op med;
spec. om (større) spiseske. Cit.l768.(Him-
merlKjær.1944.238). MDL. Feilb. DagNyh.
'*/2l923.8.sp.l. UfF. -tallerken, en. [I ell.

II.l] (1. br.) dyb tallerken til søbemad. VSO.
Sø-betjent, en. (cenyd. d. s.; foræld.)

person, der er ansat i en (især: underordnet)

stilling inden for søværnet. VSO. 1.28. -bil-
lede, et. (især mal.) billede (maleri) med

20 motiv fra havet; marinebillede, -maleri; sø-

stykke. (Eckersbergs) talrige Søbilleder. JLan-
ge.1.46. -bjørn, en. I) (jf. -løve; zool.)

øresæl af slægten Arctocephalus (hvis krop

har en fjern lighed med en bjørns). Kraft.

VF.27. Lieberkind.DVXI.349. 2) (sj.) is-

bjørn. Ursus maritimus (der ofte træffes

svømmende ude paa havet). HSander.Det
StoreiNaturen.(overs.l803).63. MO. 3) (jf.

SV. sjobjorn, ty. seebår i sa. bet.; nu næppe
30 br.) gammel, vejrbidt, forsoren sømand; sø-

ulk. „Algreven (bragte) os dog paa det
Tørre." . . „Den raae vilde Søbjørn! . .

Tilsøes er han ubetalelig; men paa Land-
jorden skal han aldrig meer sætte sin Fod
ved min Side.'' Ing.EM. II. 3. -blaa, adj.

{ænyd. siøblaa (HSmith.LibellusvocumLati-
narum.(1563).280); QJ ell. poet.) af en blaa

farve, der minder om havets (i stille, klart

vejr); havblaa. *Den søeblaae Himmel. £«;.

40 (1914).II1.104. VSO. *Skjæggers Skjold . .

I

Med sneehvide Ibskal
|

I det søblaae Felt.

'Winth.EF.123. søblaa og rustbrune Duer.
Wied.MB.1.4. hun stod der . . med sine sø-

blaa store Øine.JVJens.0.112. -blad, et

ell. (i bet. 2) en. [1] I) (sj. uden for den 1. 51
anførte anv.) det store, runde blad af søblad

(2.1 ), som svømmer paa vandet, (bladenes)

Linier aabenbare Naturens Egenskaber, saa
at man f. Ex. mod Hjertets Sygdomme

50 maatte kunne anvende det hjerteformede
Søhhd.Iiaud.IIS.293.

\\
(herald.) en som

skjoldmærke anv. bladligncnde figur af form
som et hjerteformet lindeblad, ofte m. nedad-
vendt spids og foroven m. en indskæring af
forsk. form. LTid.1726.65. ADJørg.(Aarb.
1879. 30 ff.). PBUrandjean.IIeraldik. (1919).
143. 2) ^ 2.1) (ænyd. soe-, seblad, fsv. syo-

bladh, ty. seeblatt; jf. -blomme (I), -blomst;
nu kun dial.) aakande; dels om Nymphæa

60 alba L. (hvid aakande); dels (og især) om
Nuphar luteum Sm. (gul aakande). JTusch.
153. Viborg.Pl.(1793).109. JFBergs.0. 84.

2.2) plante af slægten lÅmnanthemum S. O.

Omel. (der vokser i vand (aaer, søer, sumpe));
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spec. om L. nymphæoides (L.) Llc. (Aakande-
Søblad), hvis blade ligner aakandens. Lange.

Flora.439. Rostr. Flora. I. ''(1925). 373. I.

-blomme^ en. [1] {ænyd. søeblomme og

sæblomme (i ssg. sæblomer bladj, sv. sjo-

blomma, ty. seeblume; jf. -blomst; nu næppe
i rigsspr.) S( aakande; søblad (2,i), Johsde
Buchwald.Specimen botanicum.(1720).185. Vi-

borg.Pl.(1793).109. VSO. VI.599 („hos Al-

muen"). SaUXXn.971.
ii

afbildning af

planten, anv. som hjælmtegn olgn. paa Hiel-

raen 2 harniskede Arme der holde kortze-

viis 2 gule Søehlommer. I^Tid.1726.65. II.

-blomme, en. [1] ^ den blaagrønne alge

Nostoc prtmiforme Ag., hvis geléagtige løv

danner klumper af størrelse som kirsebær. Rostr.

BP.98. sa.Flora.II.^(1925).ll. -blomst,
en. ('t -blomster, i bet. 1: Moth.S1017.
vAph.(1764). jf. JTusch.153). (ænyd. sø-

blomster, aakande, sv. sjoblomster) I) [1-2]

(nu næppe i rigsspr.) plante, der vokser ved

ell. i en indsø ell. havet; især (jf. Sø-blad

(2.1 ), -blomme {!)) 2( om aakande (SaU
XXII.971). de lange vaade Lokker (o: hos

en havfrue) vare bekrandsede med Siv og
SøhlomsteT.Ing.EF.1.68. jf. VSO. 2) (zool,

nu næppe br.) især i flt., om en klasse polyp-

dyr, der oftest lever i kolonier i havet; koral

(II.2); koraldyr; blomsterdyr. Proseh.Dyre-

rigetsNaturhist.(1851).347. -blære, en. (jf.

u. Galej 2.4; zool.) blæregople af slægten Phy-
salia; bidevindsejler (2). vAph.Nath.VII.475.
Liltken.Dyr.631. -bod, en. (ænyd. s(i)øbod,

glda. syøbod, glno. sjofarbiiS) I) (jf. Pak-
bod^ oplagshus, (mindre) pakhus, beliggende

ved en havn (ell. ved havet); især m. h. t. no.

forhold: Holb.Berg.35. MR.1804.575.
|| (for-

æld.) m. h. t. da. forhold. Cit.l766.(Aarb

Vends.1924.318). Den gl.By.1936-37.9. 2) (nu
næppe br.) (ved stranden opført) hytte ell.

skur, hvor fiskere opbevarer deres baade og

fiskeredskaber. FS'O. („brugeligt paa Vest-

kysten af Jylland"), -bog, en. I) (nu sj.)

bog, skrift, som indeholder søkort olgn., ell.

som handler om sømandskab, styrmandskunst
olgn. LTid.1727.5. VSO. HMatthiess.MB.
151. jf.: En Bog som Egils Saga indeholder

jo netop alle de Elementer hvoraf Drenge-
bøger, Kriminalromaner, Sejle- og Søbøger
. . den Dag i Dag bestaar. jyjens.f'/sZ

Sagaer.I.18). 2) (nu næppe br.) skibsdagbog;

skibsjournal. Amberg. HandelsO.(1807).137.

3) (nu næppe br.) protokol (i (større) handels-

hus), hvori varer, der modtages ell. forsendes ad
søvejen, indføres, smst. -bold, en. (nu
næppe br.) I) rund klump af sammenfiUrede
rodtrævler og stængler af tangplanter. vAph.
Nath.VII.475. Tychsen.A. 1.623. 2) (vist

kun no.) en slags rundagtig havsvamp.
HStrøm.Søndmør.I.(1762).148. -borre, en.

se -burre, -bov, en. [3] ^J^ et skibs bov, betragtet

m. h. t. dens egnethed til at modstaa søen.

Skibet har en god Søho\. Scheller.MarO.
-braad, et, en. se -brod. -bred, en. I) [1]

(jf. Strandbred sp.SOP*) bredden af en indsø.

fra den sivgroede Søebred hørtes Vild-

ændernes Skræppen.i?iic;i.f'i92(?;.Z7//7,263.

Schand.VV324. 2) (jf. Havbred; nu sj.)

strandbred; strand (1). (ved Tunis^s) Søe-
bred ligger den Stad Biserra eller Biserta.

Pfiug.DP.1002. JSneed.II.355. vAph.(1764).

-brev, et. (ænyd. s(i)øbreff) I) (foræld.)

om forsk, dokumenter, som føreren af et han-

10 delsskib førte med paa en sørejse; dels (især

i flt.) om dokumenter vedrørende skibet og lad-

ningen olgn.: skibspapirer; dels om en af
en myndighed udstedt skriftlig tilladelse til

skibets sejlads (i visse farvande olgn.): søpas.

DL.4—7—2. Moth.SlOn. Forordn.'*/*1748.

§23. 2) (jur., 1. br.) bilbrev (2); skibsbygnings-

attest. Hage. '260. -brise, en. (ogs. -bris.

SøLex.(1808).26. Larsen.). 4> brise, der blæ-

ser fra havet ind over landet (mods. Land-
20 brise;. HCAnd.(1919).III.178. Scheller.MarO.

-brod, et ell. (sj.) en ( Søebraaddens M.oå-

steind.VidSelskSkr.1,2.267). (jf. -brud; nu
næppe br.) bryden af bølger (mod et fartøj ell.

(især) en kyst, sJcær olgn.); brænding. vAph.

(1759). Ved at løbe dette Sund (o: paa
Orknøerne) ud under Strømfaldet — naar
Strømmen skifter — bemærkede jeg et saa-

dant Søbraad — Race — som om hele Sun-

det havde været fuldt af skjulte Skjær.

30 Born.MineHændelser.(1834).97. -brud, et.

(jf. Bølgebrud og IV Brud 1; nu dial.) d. s.

vAph.(1759). Et Søebrud fra Siden borttog .

.

den ved Stormasten fortøiede B&ad.TMørch.
MitLcvnet.II.(1831).59. BomhOS. -brn-
den ell. -brudt, part. adj. I) (nu næppe
br.) som søen slaar (stærkt) imod, bryder paa.

*søebrudte (eng. orig.: sea-beat^ Kyst. Fal-

coner.Skibbrudet.(overs.l790).l. 2) (ænyd. sø-

bruden) om person: som har lidt skibbrud;

40 skibbruden (1); nu vist kun (foræld.) som
1. led i ssgr. Søbrudne-kasse (en af Kbh.'s

Skipperlav 1708 oprettet kasse, som medlem-
merne ydede bidrag til, og som i tilfælde af

forlis udbetalte et beløb til den forliste ell.

hans efterlevende) og -penge (om dette beløb),

se Reskr."'U1803. Hassø.Kbh.'sSkipperlav.

(1934).79.118.184.186. I. -brug, en. I) (nu
1. br.) i forb. til søb rug, til anvendelse

paa havet, (de) Egenskaber, som disse Slags

50 Teleskoper . . have, giøre dem just til al

Søebrug . . tiGnlige. Lous.(KSelskNyeSkr.V
520). 2) (jf. -coutume; især ^) alni. skik

og brug, sædvane, der følges til søs; søskik.

vAph.(1759). Scheller.MarO. II. -brug, et.

(jf. bruge søen u. Sø 2.4 og Havbrug; nu
sj.) næringsvirksomhed (fiskeri ell. (især)

erhvervsmæssig sejlads) paa havet. LIIBing.

Lesøe.(1802).165. Nordsjælland.^U1904.2.sp.4.

-bryn, et. [1 ell. 2] (jf. Hav- (1), Strand-

60 bryn; 1. br.) sted, hvor land og vand (en

indsø ell. et hav) mødes. Paa en Sten i Sø-

brynet sad en . . Kvindeskikkelse. TrtorLa.

12BaumbachskeEventyr. (1899). 13. -bagt,
en. I) [1] (sj.) bugt i en indsø. VSO. 2) (jf.
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Strandbugt; nu sj.) havlugt. Pf,ug.DP.276. jeg

ilede ned paa Molo (o: en skibsbro) ved den
aabne Søhnst.HCAnd.SS.II.212. -baket,
en. (zool., nu næppe Ir.) (koloni af) en slags

koraldyr (vistnok: søfjer af slægten Umbellula,

hvis individer er samlet i en dusk for enden

af stilken). vAph.Nath.VI.355. Raff.(1784).
108. -bnnd, en. [1 ell. 2] (især fagl. ell. o)
bunden i en indsø ell. (jf. Havbund^ et

hav. Moth.SlOlS. Suhm.Y292. VorUngdom. i'o

1939140.55. ligge paa søbunden olgn., (nu
sj.) være druknet (paa søen), man erindrer

ikke . . den, der sover paa Søbunden mellem
Klipper og YTa,g.Hauch.TvendeDigtninger.

(1837).9. VSO. -bunke, en. [1] (jf. II.

Bunke; næppe i rigsspr.) 2( dynd-tæppegræs,

Catabrosa aquatica (L.) Beauv., der vokser

paa oversvømmede steder, langs aabredder

olgn. Hiibertz.Ærø.(1834).232. -barre, en.

(ogs. skrevet -borre, i bet. 1 : VSO.; atm. i 20

bet. 2, s. d.). i) (dial.) 2f om forsk, planter.

i.l) vand- og sumpplanten Sparganium L.

(hvis frugter danner en pigget kugle); pind-

svineknop. JTusch.233. \,2) vandplanten Stra-

tiotes (aloides) L. (med stive, i randen tornede

blade); krebseklo (2). smst.238. 2) (jf. Tang-
burre ; zool.) dyr af klassen Echinoidea; søpind-

svin; spec. om en hos os alm. art af de regu-

lære søpindsvin: Psammechinus miliaris; ogs.

(dial.) om skal af søpindsvin (Feilb.). -bor- 30

re: Liitken.Dyr.591. DanmFauna.XXVII.
179. -by, en. i) [1] (fagl.) by, bebyggelse, af

pælebygninger, der er opført i en sø. Sal.XIV
799. 2) CP by, der ligger ved havet; søstad.

SMBeyer.E.6. Dengl.By.1944.54.
\\ som sted-

navn ogs. om (lands)by, der ligger ved

en indsø, fx. Søby i Gem herred, Aarhus
amt (1323 Sebyj. -byld, en. 4^ folkeligt

navn paa byld, foraarsaget af gnaven af

gøtøjet og paafølgende infektion. Olietøj 40

fra man tørner ud, Hals og Haandled
fulde af værkende ^ahy\åGr.BMikkels.TF.58.
-bækken, et. [1] (fagl.) en indsøs bæk-
ken (2.2). Frem.DN.217. -bønne, en. (jf.

I. -nød 2; nu næppe br.) især i flt., om de store

frø af Entada scandens Benth. (som undertiden

føres med havstrømmen fra troperne til Nord-
europas kyster). vAph.Nath.V140. Nemnich.
VSO. -ceremoniel, et. (fagl.) ceremo-

niel, der følges ved udveksling af høfligheds- 50

beviser (fx. salutering) mellem krigsskibe af
forskellig mitionalitet. SaUXXH.972. Ax
Møll.F.1.5. -coatame, en. (især^) d. s. s.

•brug (1.2). Skibs-Artikler.'*'%1758.§46. For-
ordn.*/»1824.§4. Harboe.MarO. Bl&T.

I. Nød, en, et. se II. Sod.

II. Mød, adj. [søJft] Høysg.AO.56. intk. og
adv. -t [sød] (Høysg.AG.56) ell. (nu næppe
hf.) d. s. (Garboe.LH.46); (arkais., nu sj.)

gi. bøjningsform (egl. akk. m.) -en (Jern- 60

skæg.D.53. FGuldb./.157).
||

(uden for dial.

arkais.) best. f. i ubest. anv. (jf. II. en
sp. 344**«-): en søde T)\ilt.JakKnu.CD.20. jf.

AaHans.S.115. {glda. sød(h), søth (Fragm.

88. HellKv.41), søt, æda. søt (Harp.Kr.75.
164. Mariakl.19), sv. sot, oldn. soetr, osax.

swoti (mnt. sotej, oldfris. swete, oht. suozzi
(nht. siiss^, oeng. swot, swete (eng. sweet^,

jf. lat. svavis (besl. m. svadere, se Svada),
gr. (h)éd^s; jf. Susse, I. suttes og 2. led af
Besk-, Bitter-, I. Engel-, Skær-, Stensød(e))

I) som betegnelse for en smagsfornemmelse.
I.l) (nu følt som overf. anv. af bet. I.2) som
har en behagelig smag; velsmagende; læk-
ker; delikat. *(lammene) qvægner ved den
søde Taar,

|
De fn.dieT.Stub.68. *Vandet kjert

og Brødet sødt han &ndeT.FGuldb.I.265. * Vild-

brad er sødt for LækkeTtSind.Grundtv.SS.II.

54. jf. bet. 4: * Efter Kys paa gamle Kjer-
lings Mund

|
Dobbelt sødt en Piges Kys os

smage. MCBruun.PF.I.41. 1.2) (jf. bet. l.i)

som har den for sukker, honning,
mange modne frugter olgn. karakteri-
stiske smag, der svarer til en af de egl.

smagsfornemmelser, og som af de fleste men-
nesker føles behagelig (naar den da ikke frem-
træder i en for stærk grad; sml. fx. lever-,

sirup-, slik-, vanimelsød) (mods. bitter, salt,

sur (IV) olgn.); ogs. om selve smagen (jf. u.

Smag 1.1^. Maa skee det (0: kaffen) er icke

sødt noch, saa skal vi faa meer Sirup. //0Z6.

Kandst.IV7. ædende Valire af sød Smag.
LTid.1725.237. (korender) er smaa, meget
søde Bær, saa store som Ribs. Huusholdn.
(1799).III.176. Naar Temperaturen under
Lagringen synker under 0°, bliver Kar-
toflerne søde, idet en Del af Stivelsen om-
dannes til Sukker. VareL.*439. Hendes Blod
maatte være meget sødt, for alle Slags In-

sekter fandt hende straks. AaDons.S.27. i

(modsætnings-)forb. m. sur, se u. IV sur l.i,

II
i sammenligninger, sød som honning,

sukker, en sveske, se u. Honning l.i, Suk-
ker 1, I. Sveske 1. i talem. olgn., se u.

Kaffe 2.1, Pigepatte 2. || i særlige forb.;

navnlig om tillavede madvarer og hvad dertil

bruges, søde agurker. KMørk.lOOOpskrifter
tilSyltning.(1929).42. søde kartofler (jf.

ovf.), se Kartoffel 1.2. den sode kerne (i

ordspr.), se u. I. Kerne 1.2. søde kirsebær

(jf. Sødkirsebær^. Syltebog.(1800).64. se ogs.

«. Kirsebær 1. søde mandler, se I. Mandel
1. søde sager, fællesbetegnelse for sukkergodt,

slikkerier (som bolsjer, konfekt osv.), syltetøj,

kager olgn. *Bamet
|

. . let forspiser sig i

søde Sager. Heib.Poet.IV268. HCAnd.ML.4.
AaDons.S.71. sød snaps, (især dial., men
gldg.<.) glas kirsebærvin, solbærrom olgn.;

undertiden ogs. (jf. rød snaps u. IV rød l.i)

om brændevin, der er tilsat perikon olgn. (jf.

UfF.). der var dækket et fint Kaffebord med
Kager og søde Snapse. Pont.D.142. sød Snaps
og Æbleskiver til Høstfolkene. VilhRasm.
DK.37. sod sovs, se Sovs 1 (og 3). sød
suppe, (jf. sød vælling ndf.) suppe tilberedt

af ell. med frugtsaft ell. (og) syltetøj; sød-

suppe; i alm. spr. især om suppe med
(byg)gryn; grynsuppe. Gylb.(FruHeib.EtLiv.*
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1.99). HCAnd.(1919).II.20. FrkJ.Kogeb.109.
uegl.: det er som man siger dobbelt Courage,

det er sød Suppe ikke blot med Syltetøi i men
med Syltetøi til Kierk.P.XI,2.219. f sødt
træ, (jf. Sødtræ^ om (roden af) lakrids-

planten; lakridsrod (1). Garboe.LH.46. søde
urter, (nu næppe i rigsspr.) om forsk, plan-

ter, plantedele ell. frugter (jf. JTusch.142).
Søde Urter ere Rosiner og Corender.Jjff

Smidth.Ords.158. Feilb. jf.: Søde Urter (o: lo

asparges? jf. Oehl.L.11.316) du os hente vil.

Oehl.XXIII.14. sød vin, vin med forholds-

vis stort sukkerindhold (mods. tør^. Andre
spottede, og sagde: de ere fulde af sød Viin.

ApG.2.13. Hjort.KritUt.III.123. Man kan
med Smagen som Inddelingsgrundlag skelne

mellem „tørre" og „søde" Yine. Juleroser.

1935.31. sød vælling, (jf. Sødvælling;

dial.) sød suppe, sagosuppe olgn. „Hvad Mad
fik vi til Middag Arv?" — „Sød Velling og 20

Stokfisk." Holb.Masc.1.2. FrGrundtv.LK.78.
CReimer.NB.118.169. UfF. sødt øl, (dial.)

hvidtøl, tilsat sukker, sirup olgn.; ogs. om øl,

hiortil der endnu ikke er sat humle. Cit.1755.

(Thott4°1507). Krist.Ordspr.288. CReimer.
NB.104. UfF. II

i substantivisk anv. en Sød
eller en Rød (o: et glas mjød). CReimer.
NB.192. Nede paa gaden er der en mand,
der raaber med ti søde for halvtreds. Det
maa vel være eiTp^^ehiner.MKlitgaard.MS. 30

188. især (jf. u. sliksød 1) i intk. sødt ell. (nu
vist kun dial.) det søde, dels om søde frugter

ell. drikke, kager olgn. ell. (navnlig) slikke-

rier; dels (dial.) om sukker ell. honning (jf.

(om forb. m. surt^ u. TV. sur l.ij. *Per Iver-

sen, I veed, en gammel lærd Student . .
|

Hånd elsker gierne sødt. Rosiner, Mandler,
Sucker. jffoZ6.Paars.i22, Et slikvurnt Barn . .

forspiser sig let i det Søde.Blich.(1920).XIX.
91. Han holdt meget af Sødt og havde altid 40

en Kande Chocolade staaende og saa en
Tærte. PEBenzon.P.43. Lasse havde et rødt
Knytte i Haanden, deri var en Flaske med
Søåt.AndNx.PE.1.95. pludselig blev (jeg)

grebet af en xiimodstaaelig Trang til sødt . .

jeg spiste . . en halv Snes store . . Ka-
geT.MLorent2en.R.II.135. FrGrundtv.LK.212.
CReimer.NB.168.171. Honning eller Sødt,
som det ogsaa 'kdi\åtQ&.Nordsj(BllF.V.125.

LollO. i talem., se u. IV rød 1.3. 1.3) som udtr. 50

for, at noget er fri for en ubehagelig,
ufrisk ell. stærk, ram smag (og lugt)

(uden at det har (ell. behøver at have) den for

sukker osv. karakteristiske smag); nu næsten
kun i faste forb. \\

(kern., foræld.) om kemisk
forbindelse: af mild virkning; især (efter ty.

versiisst) om syre olgn.: som er blevet mildere
ved at indgaa en ell. anden kemisk forbin-

delse, det saa kaldte søde Qvægsølv (o: mer-
kuroklorid, i modsætn. til det giftigere merku- eo

riklorid).Tode.ST.n.92. sød saltolie, se

Saltolie. de søde sager, (farv., foræld.)

om mildt, svagt virkende bestanddele af kypen
(mods. skarpe sager; se u. III. skarp 8.2^.

Den gi.By.1927.49. \\ om mælk og mælke-
produkter: som ikke ell. kun i (meget)
ringe grad indeholder syre, har gæret olgn.

og derfor har en behagelig, mild smag
(mods. IV sur 2(2)j. sød fløde, (fagl.) helt

frisk fløde. Kogeb.(1731).3. HCAnd.BC.I.
223. MøllH.V284. JurFormularhog.'347. sød
mælk, (jf. Sødmælk^ helt frisk mælk; ogs.:

mælk, som ikke er skummet. Moth.MllO.
*af sød Melk Bøtterne fyldt staae.J5a^gfes.

NblD.189. Paa denne Maade kan Mælken
bære al sin Fløde op og holde sig fuldkom-
men sød i 48 Timer.MHans.H.107. i sam-
menligning: Nu videre! (skriver.) Det flyder

fra mig, som det var sød Melk (skriver.)

PAHeib.Sk.1.86. Det gik jo i Hans som sød
Mælk: han trode, alt, hvad hun sagde.

SvGrundtv.FÆ.11.43. Kvinderne bælgede det
gode 01 i sig som sød Mælk. Elkjær.RK.90.
(dagl.) i substantivisk anv., i forb. som en
(pot, liter) sød olgn. Den (0: kvien) er snart
oppe paa 30 Pund Sød om D&genl Fleuron,

K0.137. Tre Liter sød og fem Liter skummet.
GJørg.GF.lO. sød ost, (fagl.) ost fremstillet

af sød mælk; sødmælksost. NRasmSøkilde.B.
204. i talem., se u. I. Rotte 1.2. sødt smør,
(fagl.) smør, fremstillet af fuldstændig frisk

mælk ell. fløde (mods. syrnet smør, se u.

syrne 3.ij. MøllH.IY.32.Y.284. LandbO.IV
287.533. sød valle, (fagl.) valle, som ud-
skilles af sødmælk ved ostefremstilling. VSO.
VIII.85. D&H.II.531. hertil ogs.: sød
grød, (dial.) sødgrød. UfF. i rigsspr. nu
kun (jf. bet. b.\) i forb. du søde grød,

det ved den søde grød, se Grød 3.
||

sød peber, (fagl.) en slags spansk peber,

der har en mild smag. Nytteplanter. 151.
|| (;/.

ty. siiss) t om vand: fersk, ingen Kilde (kan)
give salt og sødt (1907: tersk) Ya.nå. Jak.3.

12. Holb.Rpb.II.2. Øster-Søens Vand (er)

saa got som sødt, eller dog som Brak-Vand
at regne. EPont.Atlas. 1.498. *Med Skum og
megen Rusken

|
Flød søde Kildevand , .

|

Ud i den salte Strmd.Oehl.XXIX.105. her,

hvor Målarons søde Vande styrte sig i Salt-

søen. HCAnd.SS.VIII.170.
2) (jf. duftsød; sml. bet. I.3; især O, poet.)

som gør et behageligt indtryk paa lugtesansen;

vellugtende; duftende; liflig; ogs.: som
gennem indvirkning paa lugtesansen frem-

kalder en fornemmelse af noget sødt (I.2). det

er et Brændoffer, et Ildoffer, en sød Lugt
(1931: en liflig Duftj for E.erren.3Mos.l.9.

Blomsters søde Lugt. Helt.Poet.7. Rusen-
de sød strømmer Lindeåutten. Rørd.KK.95.
Tjørnene . . havde blomstret med en sød,

vild Duit.LeckFischer.HM.33. som adv.:

Her og der lugtede der sødt i Gaden af Mur-
støv og Tømmer. MLorentzen.AL.24. i billedl.

udtr.: *0, Elskovsrose rød (0: en ung pige)\

I

I Mulm jeg kan Dig finde,
|
For din Diit

er stærk og &ød\Winth.HF.22.

3) (især poet.) som gør et behageligt ind-

tryk paa høresansen; vellydende; liflig;
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indsmigrende; ofte m. overgang til let. 4.

din Røst er sød, og din Skikkelse er yndig.

Højs.2.14. (han) gik til Argum, og begyndte

at spille saa sødt for ham, at hånd der over

faldt i Søyn. LTid.1741.533. *Citharl (du
skal) Øret kysse

|
Med din søde (Oehl.PSkr.

11.264: hulde; StTængeklmg.Oehl.(1844).VI.

152. Sproget er min Moders bløde Stemme,

I
Og som en sød Musik mit Hjerte naaer.

HCAnd.SS.XIL338. *Tulte gik saa eensom lo

I
i Pilenes Ly:

|
Da klang fra det Fjerne

|

et sødt Ky\deky.Rich.I.33. inde fra Palme-
haven drev en sød Musik ind . . og irriterede

ham umaadeligt. LeckFischer.Ka.7.

4) som udtr. for en følelse af legemligt ell.

sjæleligt behag, tilfredshed olgn. 4.1) (især

poet.) om forhold olgn.: som fremkalder en

(ved følelsesbetonede associationer bestemt)

lystfølelse ell. følelse af tilfredshed, glæde,

behag olgn.; skøn; dejlig; ogs.: som tiltaler 20

en persons smag ell. ønsker; behagelig;
tiltalende, sødt (1931: lifligtj er Lyset,

og lysteligt er det for Øinene at see Solen.

Præd.11.7. Aah! Min AUerkiæreste Herre!

Det er saa sødt at le\e.KomGrønneg.II.86.

Hvad er det got at lande
|

I Himlens søde

Råvn. Brors.302. mine derfra hiemkomne
Landsmænd prædike om (Paris's) ypperbge
Fordele og søde Fomøieher.Langebek.Breve.
15. De vil opfylde mine sødeste Ønsker, der- 30

som De . . vilde give Hortense Deres Haand.
Skuesp.Y38. ! otte Dage stræbte jeg at

naae mit søde Maal (0: at komme til at fri),

I
Men Leiligheden smutted mig af Haanden

som en Aa,\. Winth.VI.243. Den Eensom-
hed,

I

Der dig er saa forhadt, er mig saa
søå.PalM.III.14. Kjærlighedens rene Attraa
og Hjertets søde Uro er en fuldstændig
Lykkc.CBernh.TV129. jeg har afluret Livet

dets sødeste HemmeVighed.KMunk.C.S. hans 40

Hænder skælvede svagt af sød Forventning.
ÅaHermann.PH.21. substantivisk: sødt ell.

det søde. Den veed først, hvad Sødt er,

som har smagt det Bittre. Oehl.XXXI.81. se

ogs. u. IV sur 3.1. || om tidsrum, i hvilket

en person føler glæde, velbehag ell. er fri for

anstrengende arbejde, besvær olgn. (jf. u.

IV sur 3.1;; ogs. (nu 1. br.) om aarstid,

maaned olgn. med dejligt (mildi, varmt) vejr.

Holb.LSk.JI.3. ! denne søde Jule-Tiid
| 50

Bør man sig ret fornøye. firor«.7. Kom,
Mai, du søde, milde \ Sange tilSkolebrug udg.
afAPBcrggreen.V(1844).20. Juleaften, o

hvor er Du sød,
|
Saa skal alle Folk ha'e

Risengrød. PFaber.V VI 14. Den grønne søde
Vaar

|
igen paa Jorden gz.a.r.JVJens.C.86.

i vejrregel, se IV rød 1.3. || som adv. Der
var en Tid, da jeg var meget lille . .

|
Sødt,

naar jeg den mig tænker, Taarer trille.

Bagge8.lV.27. Gift Eder med Bassen, det 60

fanger saa sødt,
|

Vi kunne da spille for

'enge.PMøll.(1855).I.17. Og har om Da-
gen de (o: børnene) artig været . . |

da kan
saa glade til Sengs de gaa

| og drømme sødt

om Guds Engle STna.ei.Ill.B0rneblad.III.

(1873/74).168. han er træt; og det er saa
dejligt at hvile; han mærker det saa sødt
i hele KTO'pipen.Skjoldb.EF.48. sent men sødt,

se sen 2.2. || hvilen, hævnen er sød, se

I. Hvile 1.1 slutn., Hævn l.i. efter den
søde kløe kommer den sure svie, se Kløe 1.

sød søvn olgn., behagelig, rolig søvn;
ogs.: fast søvn. (ofte i forb. ligge i sin

søde søvn;. Hvo der arbeider, ham er

Søvnen sød. Præd.5.11. Holb.Paars.259. han
(faldt) uformærkt udi en sød Slum.Schous-
bølle.Saxo.166. Vi laae i vor søde Søvn.
HCAnd.(1919).V229. Jeg laa i min sødeste
Søvn.B.T.**/»1921.6.sp.l. sove sødt olgn.,

sove (fuldstændig) roligt, behageligt; ogs.:

sove fast; overf. (ofte i gravskrifter): hvile

(roligt) i graven. *(en kone) Som kand pultre
ved hans Hoved,

| At hånd blødt og sødt
faaer soved. Wadsk.l5. Han (0: gud) lærte
os, i Jesu Navn,

|
Som Barnet i sin Moders

Favn,
I
Vi alle sødt kan sove. Grundtv.SS.

IV.364. Slumrer sødt i Slesvigs Jord,
| Dyre-

købt den blev ved 'Eder \Holst.1. 5. Sov
sødt, min ^kdLt.KMunk.C.17.

\\ (jf. sød-
talende; især O ell. poet.) om ord, tale,

skriftlig fremstilling olgn.: som vækker lyst-

følelse, glæde, behag olgn. ved sin form ell.

(navnlig) sit indhold; ogs. (m. overgang til

bet. Q): som giver udtr. for varme, kærlige
følelser over for en anden; ofte (jf. bet. 1)
m. nedsæt, bet., dels: som giver udtryk for
behag, ømhed osv. paa en overdreven maade,
saa at man føler lede, væmmelse derved;
sødladen; dels (og især): som er indsmig-
rende, men paa en falsk maade; daarende;
lokkende; slesk, ved søde Ord og smig-
rende Taler forføre de de Eenfoldiges Hierter.

Rom.16.18. søde og behagelige Tale-Maader.
Uolb.JJBet.aS^. Skiøn Havmand sig op af

Havet skiød . .
)
Hans Øie var kierligt, hans

Tale var sød,
|
Som Harpers Klang. JSu>.

(1914).III.205. Modersmaal er . . |
Sødt i

Lyst og sødt i Nød,
|
Sødt i Liv og sødt i

Død,
I

Sødt i mterra?i\ei\0rundtv.P8.VI.
186. Med mange søde, kjærlige Ord bad hun
mig fatte Mod.Gylb.(1849).IX.30. Du dan-
ske Sprog, Du er min Moders Stemme,

|

Saa sødt velsignet Du mit Hjerte naaer.

HCAnd.SS.XII.337. Det er ikke altid søde
Ord, der er faldet, men hos mig er der ingen
Bitterhed. JernbaneT.^/»1938.6.sp.2. smøre en
om munden med søde ord, se II. smøre 4.2.

tale sødt: Sir. 12.22. Husker I ikke, at

Slangen talte sødt for Ev&? FJHans.PS. I.

367. 4.2) om ting; dels (især poet.): som
fremkalder glæde, behag, lystfølelse olgn.;

dejlig; skøn; dels (især i børns og kvinders

spr.): som virker tiltalende, indtagende ved
et kønt, nydeligt udseende; ,,bedaarende";
kær; allerkærest, (især om hvad der er

smaat). de sødeste Bondehytter, byggede
paa schweitzersk Maneer. Bagges.DVXI.135.
Hvad Kjole mener du jeg skal ta'e paa? . .

XXin. Rentrykt "/. 1946 17
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I

Du veed, jeg har en hvid; den er saa sød.

Hrz.IY.26. Der er smaa „poetiske" Vignetter
— en sød lille Blomst, en yndig flyvende

Svale. Jørg.UF.35. Blot en ny Hat har jeg

købt mig, en lille Parisermodel til 76 Kr. —
utrolig sød og utrolig billig. SvLa.FruG.83.

Blandt mange søde Smaabyer i Danmark
indtager Ærøskøbing en fremragende Plads.

HVClaus.(DanmHVC.417). || en sød kniv,
et af Bagges. irugt udtryk om en kniv, der lo

føres med lethed og elegance; ofte i billedl.

anv. Bagges.III.93.101(jf. smst.303). For-

fatteren (af „Gjengangerireve") er skarp . .

men han fører, hvad man kalder en sød

Kniv. Et Saar af en skarp Klinge smerter

ikke, som eet af en rusten Kniv med Skaar i.

HCAnd.OT.II.35. || (jf. bet. 1 og 1) nedsæt.;

spec. (mal.): en farve (kan) være sød eller

vammel, omtrent som farven på malede
m&TciTpBi.n^guTeT.ElevUadet.(Aarh.Malerskole). 20

1930.12. 4.3) (m. overgang til bet. 6.1 (og 6);

især dagl. og navnlig i børns og kvinders spr.)

om levende væsen, især person: som virker

indtagende ved et kønt, nydeligt, frisk ydre

ell. (og) ved venlig og elskværdig, livlig, frisk

(ungdommelig) optræden; kær; „bedaa-
rende''; yndig, (ofte om noget smaat, som

fx. børn, dyreunger); om børn ogs.: artig;

velopdragen; „flink", det er et sødt barn.

Moth.S1022. den u-imodstaaelige søde Glut 30

. . tog mig om Halsen. Pamela.III.235. til

et rigtig morsomt Bal hører ensmule For-

elskelse — idetmindste i een af de søde

Viger. Blich.(1920).XXlX.5. *Hun er sød,
|

Hun er blød,
|
Hun er smal om sit Liv.

Winth.I.200. *Han er saa rar i Conversa-

tion;
I

Han smiler og skjænker dem Videts

Mjød,
I

Og Damerne sige: „hvor han er

sød\" HCAnd.SS.XI1.98. (grisene) var meget
søde at se til. SvGrundtv.FÆ.11.105. hvor 40

sød hun (0: en ung pige) saa ud i sin fine

Kjole. iVans.M.7. jf. bet. I.2: det er med
smaa, umodne Æbler ganske som med smaa,
uvorne Drenge — de skal dunkes for at blive

søde. KnudPouls.BD.65. f om præst ell. dig-

ter: fortræffelig; dejlig (3.i). *En ypperlig

og skjøn Latiinsk Poétes Tolk . .
|
En rar

og søød Vo'éts. LThura.Poet.119. en meget
andægtig og sød Vxieåi^a.nt. Slange.ChrlY
261. ogs. om persons optræden; som adv.: so

*See, hvor i Ætherens Sølverflor
|
Sødt hun

(o: jomfru Maria) vugger det spæde Noer.

Oehl.XIX.197. „Jeg tænkte paa Axel og
Valborg." — „Ja, Gud! hvor Nielsen spil-

lede sødt, den AitenrPNJørg.S.129. Den
unge Pige sagde meget sødt Godnat . .

nejede . . og var borte. IsakDin.FF.157.
\\

om legemsdele, ansigtsudtryk olgn. (hendes)

Yndighed, søde Miner og Belevenbed. Holb.

Vgs.(1731).II.17. min hierte Frøken Darn- 60

fords søde T>ue-Øyne. Pamela.III. 189. *See,

hvor hun i Spøg ham banker
|
Paa de søde

Pusselanker.£fC^nd.S'(S'.Z//.50. Ansigtstræk-
kene (var) næsten barnlige, uregelmæssigt

tiltalende — med dette ugengiveligt Kvinde-
lige over sig, som Damer ville betegne ved
Ordet „sød''. Drachm.F. 1.66. *De korte klare

Kjoler
I

flyver idehgt fra Knæene (o: paa
cyklende piger),

\
med søde Hænder værger

I

du dig mod hvad. Veninde? JFJens.Z>i.*

133.

5) om levende væsen: som er genstand for

varme, inderlige, kærlige følelser; kær (II. 1).

5.1) (ofte m. overgang til bet. 4.3 (og G)) om
person: elsket; kær (II.l.i). Falst.Ovid.

67. *altid skal du være min søde lille

Brud,
I

for du er saa ung, og du ser saa
yndig ud. Lemb.D.96. Hver Gang Jesu Navn
blev nævnt, bøjede de Hovederne og sagde:
Hum! og enkelte sagde: Hum, ja saa sød!
EBertels.D.89. \\ i forb. det ved den søde
gud olgn., (jf. lign. udtr. u. bet. I.3; da(jl.)

anv. som forsikring, bekræftelse. *det var
haardt, det veed den søde Gud. ChrBorup.
PM.231. Foriovede? De? Knud Gjedde og
Emilie Theilmann? Nej, det ved den søde
Gud, de ikke er.Goldschm.il1.144. (sj.) som
forkortelse heraf: De (er) et værre Fjols, end
jeg har set Dem an for . . Det véd den søde-

ste. EErichs.Doktorens Jul. (1920). 97.
II

især

(dagl.) i tiltale; undertiden (jf. II. kær 2.i, lille

sp.937'^^) i kælende, fortrolig ell. lidt ned-

ladende tiltale. Jeg har været sødiste Jomfruel
ligesom død, men livner op ved hendis Nær-
værelse igien. Holb.Didr.1. 2. hånd (0: Jesus)

skal vist bønhøre os, sødeste venner. Cit.

1736.(Falsteriana.20). *0, unævnelige Glæ-
de!

I

Søde Hansemand, betænk,
|
Hvor vi

skal tilsammen græde\PMøll.(1855).I.52.

Maa jeg komme i denne Uge? spurgte

jeg . . „Heller imorgen end iovermorgen.
Søde !" svarede bun.fMFibiger.J ClaraRa-
phael.(1851).34. Aa, lille, søde, rare Fætter
Isidor. Wied.Fæd.9. (relig.) om gud ell. Jesus:
*0 Jesu, søde Jesu, Dig

|
Skee Hjertens

Tak ævindelig. Kingo.SS.IY38. Saa drag os

gandske til dig hen,
|
O søde, fromme Siele-

Nen.Brors.il. *Søde Gud! din Engle-Skare

I

Alle dine smaa bevaxe\Grundtv.S8.IV.374.

(talespr.) i udtr. for forundring olgn.: søde-
(ste) børn. hun (fortalte mig) hvordan det

var gaaet . . Jeg maatte være forvisset om,
at han var en kontant Mand i alle Maader;
ok søde Børn, der var rigtignok intet Kniberi

ved bdim.PEBenzon.P.150. Feilb.I.50.IV.25.

Endeel lægger Æg, endeel ruger ud —
(

Hvor jeg bliver rig, Du søde GndlHCAnd.
SS.XII.212. Du søde Gud, hvor unge Tøse
kan være saa ivrige i saadanne Ttele.Schand.

F.368. (ih) du søde kineser, se Kineser 1.

Ok, søde Venner, det var ikke saa let,

naar der ingen Mand var i Huset. PEBenzon.
P.146. Men du sødeste, hvor blev a ked
af det Arbejde. ErlKrist.NS. 115. 5.2) (jf.

bet. 4.3 ; nu sj.) om dyr; især om (sang)fugle.

Rør engang hvor deylig den søde Nattergal

sYnger\Holb.Ul.I.3. Clitau.PT.131. *0 lille

søde Floitenist (o: lærken) \ Tullin.Maj.Bl^.
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6) (jf. bet. 4.3 og 5.i ; dagl.) som lægger
varme følelser, ømhed, venlighed, elsk-

værdighed for dagen over for nogen; rar;

kær; ofteiforh. sød (i)mod, over for, ved.

din Opholdelse aabenbarede, hvor sød du
er imod dine 'Qorn.Visd.16.21. *0g Bagerens

Rikke, som før var saa sød,
|
Hun stod nu

og loe ved Vort&n.Winth.IV.42. „jeg gaar

ind i Dagligstuen og venter." — „Ja gjør

det, saa er De sød.'' Tops.1.244. Fruen (blev)

s'men saa sød og rar. Wied.Silh.lll. Vær sød

og vis mig KontoTet.VBergstrøm.M.123.

hun (er) overmaade sød og venlig overfor

sin Ulle Søster. VilhRasm.BU.141. Han var

sød ved lille KJørgenNiels.D.60.
|| (jf.

bet. 1) nedsæt.: som er alt for ell. overdrevent

venlig, elskværdig i sin optræden, tale olgn.

med det formaal at behage, indynde sig; ind-

smigrende; slesk. *Ei frygter jeg, at søde

Lapsers Virak
|
Skal røve dig din (o: datte-

rens) Uoe. Riber.1.167. *Gud . . |
Hader

fremfor alt de søde,
|
Som paa Skrømt ham

træde næT.Grundtv.PS.VI.248. VSO. S&B.
hun (blev) skamfuld over, at hun havde
staaet og gjort sig sød (o: søgt at behage).

JacPaludan.EV.44. talem.: sød i mund(en) osv.,

se Grund sp.l55". \\ om handling olgn., der

vidru'r om venlighed, ømhed osv. over for en.

Det (o: at du gjorde det) var sødt af dig.

Heib. Poet. VI. 474. Grønb. Goethe. II. (1939).

213. Guras Døttre hilste med sød Høflig-

hed. ^laZ)ons.6'. 53. et sødt smil, se Smil 1.

7) (dagl.) iron. anv. af bet. 4: og Q: d. s. s.

III. køn 6, III. net 3, II. pæn 5, rar 4. 7.1) om
person, hun er skam sød med sin Folkelig-

hed. Nans.KurrerpaaTraaden. (1909). 6. Nu
kender jeg Dem igen! Jo, De er en sød
Samfundsreformator — De er Maskininge-

niør er De og andet bliver De aldrig.

PDrachm.K.140. Bregend.HH.II.186. Det er

knagerne en sød Kone, ens respektable Far
gik hen og faldt for\ CHans.BK.88. en sød
plante, sjæl, soldat, se I. Plante 2.3,

Sjæl 6.2, Soldat 2.3. 7.2) om ting ell. forhold.

Det er nogle søde latinske Stile, de leverer

i øverste Klasse nu om StMnder. Schand.AE.
289. Vi skal læse alene hos Præsten, Frø
skal hente og bringe os. Det bliver en sød
Vinter. KMich.LM.48. Det var saa sødt med
Liberalismen, Akademiker-Regimet i forrige

Aarhundrede, Intelligensen skulde regere,

ved Hjælp af Folkets Stemmer. JFJens.ÆF.
122.

II
det søde ben, (især dial.) d. s. s.

Skrigebcn 1-2. EKaper&Bork.Ty.-Da.Ordbog.*
(1941).220. Kværnd. UfF. jf. Feilb. u.

gø-ben.

III. Mød, præt. af II. syde.

sød-, i ssgr. ['søS-] i visse tilfælde (ogs.)

['8ø?6-, 'sø&'-J se u. Sød-grød, -kaal, -mælk,
-suppe. (dial. Søde-, se Sød-grød, -kage. —
tj. Sy-, Sø-, se Sødkage^. af II. sød, især i

bel. 1.2; ;/. søde- 2, sødt-.

Sø-daab, en. (jf. Daab 2,i sluln.; ^,
nu næppe br.) komisk ceremoni, hvorved per-

soner om bord ved en særlig lejlighed, fx. naar
de første gang passerer ækvator, overhældes

med søvand. Reiser.111.43.
sød-agtig^, adj. (nu sj. i rigsspr.) i

nogen grad sød; fx. svarende til II. sød 1.2:

Moth.S1022. Blyopløsningerne ere . . af en
sødagtig Sm3i.g.Hinnerup.Juv.75. æblerne er

noget sødagtige. OrdbS.(sjæll.). jf.: ofte ere

(frugterne) af en flau, vammel Sødagtig-
10 hed. Rahb.Sandsig.29. \\ svarende til II.

sød 2: en sødagtig Lugt. ArchivSøvæsen.II.
377. den sødagtige Menneske&ms. ErlKrist.

MM.98.
II

svarende til II. sød 6; især m.
nedsæt, bet.: sødladen. Et sødagtigt Smiil.

VSO. -besk, adj. (jf. -bitter og besksød;

især dial.) som smager paa een gang sødt og

besk; fx. om æble: UfF. \\ (jf. II. sød 6)
billedl. Fru L. . . nejede uendelig dybt for

Justitsraaden med den mest sødbedske
20 Mine, hun kunde præstere. Schand.SB.151.

-bitter, adj. (jf. -besk samt II. bittersød;

sj. i rigsspr.). „Kom saa, lille Alfred," sagde
Fruen sødbittert, „kom min Yen'\ Sehand.
SF.112. -bladet, adj. (bot.) i plantenavnet

sødbladet astragel, Astragalus glycy-

phyllus L., hvis smaablade har en sødlig

smag, der minder om lakrids; vild lakrids (se

Lakrids 2.2^. SaUII.286. -dyppet, part,

adj. (jf. søddyppe, person, der er slesk i

30 sin tale (UfF.); vel til II. sød 1.2 ; dial., sj.)

som foregiver venlighed, elskværdighed (i sin

tale); slesk, det var en led, søddyppet Karl.
Schand.GamleBilleder.(1899).406.

I. Søde, v. ['sø'Qa] -ede ell. (nu næppe
br.) -te (jf. Moth.S1023). vbs. -ning (Bl&T.
PoU*U1941.3.sp.6. jf.: Sødningsmiddel.-Sfti."

XIV.801) ell. (sj.) -else (m. overgang til

konkr. bet.: Grønb.SV.141). {jf. ty. siissen,

eng. sweet; Ml II. sød) I) (især kog.) give
40 en sød(ere) smag; gøre sød(ere). Moth.

S1023. Puddersukker søder mere i Mad end
hvidt r&&nert.Huusholdn.(1799).III.156. en
Kaffepunsch . . sødet med Sirup og gjort

stærk med 'BraindeVm.JPJac.II.189. Risen-
grød med sødet Øl.Pont.LP.VII.lO. FrkJ.
Kogeb.109. billedl. (jf. bet. 3): *En Frugt, af

Elskovs-Solen sødet. Winth.11. 17. \\ hertil

ssgr. som Søde-evne, -kraft, -middel (Gyl-
dendalsSparebog.(1941). 144), -pulver, -stof

50 (Anordn.Nr.l50"/»1903). 2) (jf. II. sød 2;
poet.) m. h. t. luften: gøre behageligt duftende

olgn. den hede og tunge Luft, der sødedes
af Engplanter og Kaj)riiol[er. NJeppesen.R.
59. * Luften (skal) sødes

|
Med Blomsterduft.

Friis- Møll.Ind.37. jf. bet. 3: Foraar er inde;
saltet af Blæsten

|
og sødet af Sol er hvert

kandedrsLg.MLorentzen.G. 13. 3) (jf. II. sød
4.1 ; især poet.) gøre skøn, herlig ell. mild(ere),

blid(ere), behagelig(ere) olgn.; forsøde (2).

60 * Alting af Kjærlighed sødes\Grundtv.SS.
111.304. Aareslr.SS.V334. »Vort Sprog blev
maltet af din jydske Kerne

| og sødet af dit

Lunes blide Sol. SMich.(Aakj.MinHædersdag.
(1927).28). 4) (jf. II. sød 4.3 og 6.1 ; 1. br.)

17*
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tiltale ofte med ordet „sød" , med udtryk

som „sødeste" olgn. Jeg hjertede dem, og jeg

sødede åem.Cit.ca.l835.(DF.X.9; bornh.).

„Jamen sødeste —" Celia søder mig altid

saa overvældende, hvergang der er noget,

hun \iinjemmet^*/»1941.12.
II. søde, V. se II. syde.

søde-, i ssgr. I) se u. I. søde 1. 2) se

Sødevarer og u. sød-.

Sø-defension, en. (nu sj.) ^ sø-

befæstning. Sø-Defensionen i Kjøbenhavn
blev armeret mod 'Russerne. HAMall.E.49.
S^øde-grød, -kage, se Sød-grød,

•kage.

sødeliff, adv. og (se bet. 2) adj. ['sø'83li]

tom adv. ogs. -t (Oehl.Er.III.190. Winth.

VIII.132. se ogs. ndf.) ell. (f) -en (Moth.

S1023. Robinson.I.llO. se ogs. ndf.). {ænyd.

sødelig (adv. og adj.), sødelige(n) (adv.),

glda. (adv.) sødelig(h) (Brandt.RD.I.71.335), 20

sødælig(h)æ (Mand.126.135), jf. glda. søte-

lighet (Suso.l2), sml. oldn. sætliga; egl. adv.

til II. sød; jf. sødlig) I) (nu især poet., men
I. br. undt. i forb. sove sødelig(t)^ som adv.

til II. sød. Moth.S1023. \\ til II. sød 2. i

Rungsted ryger Hotelskorstenen sødeligt af

megen og god Mads Tilberedelse. JesperÆ^tt;.

K.40.
II

til II. sød 3. Apollo . . sang . , søde-

Ugen.Clitau.PT.168. *Saa sødelig qvæder
den 'iiåtteTgal.Rahb.PoetF.I.iee. \\ til II. sød io

4.1. *han sødelig
|
Paa bløde Leie hvilte sig.

Rahb.Synt.184. *Drøm sødelig, mens Søv-

nens Arm dig wnggei.PalM.U.208. Myl
Erich.VJ.170. især i forb. sove sødelig(t)
olgn. *Sov nu, mit Barn, saa sødelig. Sailm

Hj.94.1. Blich.(1920).XXV1.80. det varede

ikke længe, saa sov de begge sødelig. Galsch.

SR.240. (sj.) som adv. til et adj.: han var træt,

sødelig træt. MylErich.S.47. 2) (1. br.) som
adj.: d. s. s. II. sød (3 og Li). *FugIene 4o

sang Solen et sødeligt Fa.T\el.Winth.VI.246.

Favntag og sødelig Tidsfordriv. DmcAm.
M.149.
søden, sødet, part. af II. syde.

Søde-varer, pi. (af flt. af II. sød I.2

;

fagl.) sukkervarer; konfiture. Da.Konfekture-

foreningsMedlemsUad.Juni.1926.8.

iSød-græs, et ell. en. {ty. siissgras) 2( græs

af slægten Glyceria Brown. Lange.Flora.^(1851).

70. Sødgræsset stod med frynsede Kolber. 50

Aakj.BT.201. Sødgræs og Aakandeblade flød

i Nigene. Fleuron.EFR.114. butblomstret
(s. d.), høj (G. aquatica Wahlenb. (jf. u.

Fænøjej. Lange.Flora.81. Nytteplanter.483),

udspærret (s. d.) sødgræs ofi. -grød, en.

['sø'6-, 'sø6'-, ogs. isø5-] (dial. ogs. Søde-.

Halleby.173. jf. Feilb.). I) (jf. sød grød u.

II. sød 1.3; mods. Surgrød; især dial.) grød

af gryn, især byggryn, kogt i sød (ell. skummet)
mælk; ogs. om grød af boghvedegryn, kogt i 60

sød mælk (Kværnd. AarbFrborg.1918.49).
Moth.S1022. Holb.Jul.7sc. Sødgrød for Vand-
grød. Wess.I52. (nissens) Løn var kun et

Fad god Sødgrød hver Juleaften. iVi^aswi

Søkilde.B.43. NutidsMad.^ (1936). 115. Fr
Grundtv.LK.126. AarbFrborg.1918.49. Feilb.

LollO. 2) (dial.) 2( porcelænsblomst, Saxi-

fraga granulata L. (hvis blomsters duft

er sød iU.2)). JTusch.218.338. UfF. -gøre,
v. [-igo'ra] (ænyd. d. s.; nu næppe br.)

gøre sød; søde; til II. sød I.2: Moth.S1022.
Det man bruger til at sødgiøre og sylte

med, er Honning og Sukker. £^«MsAoWn.
(1799).in.l55.

II (jf. II. sød 4.1; overf.

*(gud) strøer sin Trøst oppaa min Mad,
j

Og sødgiør Armods G&lde. Kingo.SS.IY389.
Evighedens Betragtninger kan sødgjøre alle

ElendigheaeT.Tullin.il.349. -hed, en. flt.

(sj.) -er. (jf. I. Sødme; nu 1. br., jf.: „Ordet
begynder at blive noget sjeldnere (især vol

i egentl. Bet.), og at vige for det nyere
= Sødme". Levin.) det at være sød (II). || til

II. sød 1.2. Dom.9.11(ChrVJ; 1871: Sødme/.
*Den (0: tiden) giør, at Eble-smag en liflig

Sødhed isidkT.Falst.Ovid.98. (rosiner fra Da-
maskus) ere meget søde og af herhg Smag
. . men de store Spanske overgaae dem dog
i Søåhed.Huusholdn.(1799).III.175. *Miø-
dens vamle Sød\ied.Boye.PS.II.80. VSO.
konkr., om sødende stof: der udgik mad af

æderen, og der udgik sødhed (1871: Sødme^
af den stasTke. Dom.l4.14(Chr.VI).

\\ f til

II. sød 1.3. Vandets Sødhed. Pflug.DP.474.

II
til II. sød 3. Musiquen haver tabt dens . .

naturlige Sødhed.Holb.JH.1.258. Jeg blev

strax slagen af Røstens Sødhed. sa.Usynl.I.l.

den sagtfærdige Luth, formedelst sin sagte

Sødhed, lader sig høre igiennem andre In-

strumenter. Oor&oe.L5.Z)ed*c.<3.
II

til II, sød
4.1. den rette Motif til deres udenlandske
Reyser er . . den Sødhed de finde i at leve

udi FTihed.Holb.Ep.n.422. Det er en Sød-
hed uden Liige at høre saa behagelige Ord
af dens Mund, som man elsker. KomGrønneg.
11.267. Han følte en smertelig Sødhed i . .

at overlade sig til sin SoTg.Gylb.Novel.il.

115. Jeg har aldrig kjendt Frihedens Sød-

hed førend nu, da jeg er bundet til Dig.

sa.(FruIIeib.HG.260). *Hun følte Hjertet

banke
|
Ved Sangens Trolddomsraagt;

|
Det

var en ukjendt Sødhed.Winth.HF.3l. (sj.)

i flt.: Hvad Sødheder kunne vi smage i Liret,

naar vi alletider skulle tænke paa Døden?
Basth.GT.158. ForUig efter lidt Ufred har

sine Sødheder. Tode.Yii. jf. hvilen er sød

(u. I. Hvile l.i/- kiærlig trøster Han os

under Kampens Hede med Seirens Glands

og Hvilens Sødhed\Grundtv.Udv.IV437.
PalM.Y419. jf. hævnen er sød (u. Hævn
1.1^; *Hævnens Sødhed.Rein.lll. \\ til

II. sød 4.1, m. h. t. ord, tale, skriftlig frem-

stilling, (salmernes) Liflighed og Sødhed.

Thielo.M.6. Talens Sødhed. VSO. (sj.) konkr.,

om kompliment, artighed, (han) nød ret

disse Sødheder, som man nyder den væmme-
ligste Medicin. Gylb.V1.162. || til IL sød 4.8

(og &). *Sig hendes Sødhed væved
|

I man-
gen Tankes G&ng.Winth.ND.119. Fenni-
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mores Sødhed havde betvunget ham. JPJac.
11.171. skulde du faa et Anfald af Arrig-

skab — hvad gør det, naar du har saa

mange Anfald af Sødhed. KnudAnd.HH.lOl.

II
til II. sød 6.1 og 6. en Vens Sødhed (1931

afvig.) glæder ved hans Sjæls Raad. Ords.27.9.

jf.: *Jeg maa see og smage
|
Din sødhed

aUe 'Dage.Kingo.SS.IV230. f -holt, et.

{ænyd. d. s.; efter ty. siissholz; jf. -træ 1 og

sødt træ u. II. sød 1.2) lakridsplantenfs rod).

JBang.S.509.
Sø-distrikt, et. 1) [1] (fagl.) land-

omraade, der er rigt paa indsøer. Sal.^VII.

2 13.VIII.69. 2) (jf. SøindruUeringsdistrikt;

^, foræld.) sølimit (1); sølægd. Cirk.*/iol802.

Schilier.MarO. -djCBvel, en. \ djævlerokke.

vAph.(1764). Brehm.Krybd.434. BøvP.III.
514.

Sød-kaal, en. ['sø'6-] (vel dannet som
rnodsætn. til Surkaal 3; bogtr.-jarg.) betaling,

som en sætter har til gode for udført, men
ikke afregnet arbejde. B.T.^^Uil931.9.sp.4.

-kage, en. (ogs. Søde-. PNJørg.S.39.
FDyrlund.Uds.52. skrevet Sø-. OlesenLøkk.

UG.II.156. jf. Feilb. — (sj.) m. omdannet
form Sy-, t bet. 2: [MMUller.J Denda.Hus-
moder.(1868).10. jf. MDL.577). (især dial.)

I) kage ell. brød af fin dejg. FrGrundtv.LK.
168. Gravl.Espen. (1933).58. jf. Feilb. 2) mel-

bolle (til at sætte paa kødsuppe ell. bollemælk).

MDL.577. JCLars.ES.46. OlesenLøkk.UG.
11.156. Feilb. -kirsebær, et. (især gart.)

navnlig i flt.: kirsebær med sød smag; søde

kirsebær; ogs.: kirsebærtræ, der bærer saa-

danne bær; spec. {3() om Prunus avium
L. (fuglekirsebær(træ)). Bredsted.Pom.III.2.

Hjemmet.'*/iJ927.38. || hertil bl. a. Sød-
kirsebær-træ. Bredsted.Pom.III.l. -klø-
ver, en. (jf. Ilanekløver 1 ; nu næppe br.)

Sf Hedysårum L. FEkkard. Naturkundskab.
(1795).202. -laden, adj. (sj. -ladende.
HKaarsb.F.9). (endnu ikke i VSO. og MO;
især QJ) I) (til II. sød 1 og 2\ sj.) ubehageligt,

alt for sød(lig). D&H. 2) til II. sød 4 (og 6):
præget af overdreven ell. (og) forstilt elskvær-

dighed osv. ell. af overdreven følelsesfuldhed,

sentimentalitet; ofte m. forestilling om det

vamle, fade, kraftløse, kunstlede olgn. selve

Foredraget (i en fortælling) klinger i danske
Øren noget unaturligt. Det minder om An-
dersens Æventyr; men er sødladnere end
]iAn. Brandes. 11 1.398. Han har en sødladen,
noget sledsk og kattevenlig Maade at tale

^VA.HWulff.DR.336. Dette sødladne, skab-
agtige ord (o: baby) synes at være i stærk
hemvdi-kHt. Hjortø.SL.141. Den stærke Føl-

somhed, der præger Romantikernes Tone-
kunst, og som til Tider har en vis Hang til

at slaa over i det sødladne og sentimentale.
EAbrah.T.171 . jf.: (den unge Ingemann) gav
Tunge til en stor Del af de Ideer, der i hin
sødladne Tid rørte sig i Folket. 7'//ans.//.7.

II om person. IJohans.J.29. Kristus var ingen
sødladen Svækling med Ghettosmil. iifJl/un/c.

Sm.46.
II

hertil: Kristendommen, den øster-

landske Sødladenhed, der har forvendt
vor nordiske Strenghed og Kraft. sa.jE.6S.

Sødlig, adj. ['sø(')61i] (glda. søtlic(het)

(Postil.56), sen. oldn. sætligr; til II. sød; jf.

MO. og sødelig) I) (jf. II. sød 1.2 og 2) om
smag ell. lugt: noget sød. Amberg. Fra
Marken . . kom den tørre, sødlige Duft af

den modne Sæd over til dem. Drachm.UB.
10 242. *disse Roser rundt

|
omkring saa sødlig

dufte, det gør En h]ærteondt.Gjel.HS.138.

*Der er sødlige Lugte (i skoven).
|
Det lugter

af Svamp. TowZns<.yi?.i(?. sødlig smag, se

Smag 1.1. Mikaels Søndagstøj lugtede svagt

af ham selv, en skær og frisk Lugt uden
Sødlighed. AlbDam.B.74. 2) (jf. IL sød 4

og 6; især (n) overf., m. lign. bet. som sød-

laden 2. 2.1) om person ell. (navnlig) persons

optræden, tale olgn. sødligt Rosiflengeri,fl'et&.

20 Intel.II.12. med et skurkagtigt, sødligt kii.-

sigt. Winth.Nov.113. Hans Stemme var sød-

lig, indsmigrende h\id.Brandes.XI.57. Han
er sødligt slesk mod Maigdelone. HBrix.HK.
358. 2.2) (jf. II. sød 4.1^ om ting ell. forhold,

spec. om kunstnerisk fremstilling olgn. denne
Landsbykapellan . . knuste med sin sødlige,

pietistiske Mystik Alt, hvad han, Erik H.,

havde søgt at lære l^&talie.Schand.AE.

339. en Kirkeklokkes lille, sødlige Rin-

30 gen. JacPaludan.TJR.218. Værelset . . var
holdt i dæmpede, sødlige Farver. Morfin
Allans.N0.91. sødlige Raderinger af Paris. J^a

Dons.MY.130. hos (maleren) Thomas Law-
rences (billeder) naar Sødligheden ofte

nær Grænsen af det vamle. KMads.B.154.
Sød-lnpin, en. [II. 1. 3] (landbr.) form

af gul lupin, som er alkaloidfattig og derfor

ikke smager bittert. LandbO.'II.64.

I. Sødme, en. [>sø5ma] (æda. søtmæ,
40 søtme (Harp.Kr. 40. 129. Mariakl.22), sv.

sotma (fsv. sotme), oldfris. swetma; til IL
sød; ;/. II. sødme, sødmet) det at være
sød; sødhed.

i) (nu især fagl.) til IL sød I.2 og 2, om
sød smag ell. lugt. Moth.S1023. Roden . .

faaer ei sin rigtige Sødme, undtagen den
opnaaer sin fuldkomne Yext. Fleischer.HB.

168. Salven, dyrebar med Sødme,
|
Over

Herren hun ndgiød.Grundtv.SS.I.431. Dom.
50 9.11(Chr.VI: sødhed^. (han) stod et Øje-

blik stille og indaandede Kløverens Sødme.
Schand.AE.331. de fuldtudviklede mørke
fporf-^Vine (er) Indbegrebet af tung og
svær, fyrig Sødme. Juleroser.1935.34. billedl.

(jf. bet. 3): klatisiske Digte, hvoraf nogle har
Perlens Slibning og andre Bærrets Sødme.
VilhAnd.Litt.IV73. \\ konkr., om sødt ell.

sødende stof. Holb.Skiemt.GS^. See liden

Bie, som . . Sødmen af hver Urt til Honning-
60 kagen a&nker. Biehl.FE. 167. Staffeldt.4. da

(glycerin) smager sødt, kan den bruges som
Sødme for Drikkevarer. Christ.Kemi.166.

2) (iO ell. poet.) til II. sød 3: indsmigrende,

sød lyd, (stemme)klang olgn. (m. overgang
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til let. 3^. (hendes) Stemme fik en Under-
klang af Sødme. LeekFischer.Tedora.f1928).
129. Winthers musikalske Sødme. EThoms.
DL.45.

3) (især poet.) til II. sød 4(i), om (egen-

skaber, forhold osv., som fremkalder) stærk

lystfølelse ell. behag; liflighed; dejlighed.
Til Sjælen Naadens Sødme

|
Udgaae af

Livets Ordl SalmHus.59.6. *vil du ei smage
Sødmen

|
Nu af den gyldne Fred? Oehl.VII.

239. Jeg hengav mig til min Smertes hele

Sødme. Sibb. 1. 14. *Jeg hvisked hende mangt
et Ord,

I

Hvori sig skjulte Sødmen. Heib.

Poet.VIII.239. samtidig følte han med sine

seksten Aar, at der er en Sødme forbeholdt

det unge Mod i denne Verden, og denne
Sødme er af en ubeskrivelig kxt.Drachm.
PY.62. jf. bet. 1: *Nipped du Læbens Sødme?
I
Ak, del da med mig \idi\v\Ploug.I.248.

jf.

u. I. Hvile 1.1 : nyde Hvilens Sødme.
JacAnd.Er.1.131. jf. u. Hævn l.i: Hæv-
nens Sødme. Brandes.VI1.622. *Magtens
Sødme ej, dens Byrde svar

|
nød han.

Drachm.PT.128. IsakDin.FF.118. || m. h. t.

forhold i naturen, landskabelig skønhed olgn.

*den Sødme der aander gennem en Morgen-
stund i Maj paa Vandet. JFJens.Di.SS. Ha-
vet var køligt og roligt med noget af Him-
lens Sødme over sit salte Yæsen.ThøgLars.
Kværnen.(1915).57. *Nu lukker Åkanden
stille sit Bæger til

|
og skjuler al sin Sødme

i Søens Fayn.Rørd.EK.sé. || m. h. t. ord,

udtryk osv. *Mellem dem opstod
|
Nestor,

med Ordenes Sødme, (og) tiltalede Kredsen.
Bagges.NblD.82. hans klare Digtning, der
ejer Fynd, Klogskab, men ingen Sødme.
Rimest.DF.2. Der er en ejendommelig Sødme
baade over Milieuskildringen og Repliken.

Roos.TL.120. jf.: Mig . . faldt det (o: fade-

rens faamælthed) aldeles ikke paa; men
Wiwet, der . . var vant til noget mere Ord-
bram og Ordsødme, tilstod mig, at Mod-
tagelsen var forekommet ham kold. Rahb.E.
11.353.

II
til II. sød 4.3, m. h. t. en persons

udseende, ydre, optræden olgn. den samme
ubeskrivelige Sødme over hendes lille friske

truttede Ungpigemund. Vorellerrer. 1920. nr.

12.33. (skuespillerinden) har . . Mængder af

Talent og Sødme.BerlTid.^'>U1940.M.5.sp.2.

jf.: Munden (var) stor, men ikke fyldig og
med en syg Sødme i Smilet. JPJoe./.56.

-f

sømmelighed; tækkelighed. Leth.(1800).

II. Sødme, V. ['søbma] -ede. {ænyd. d. s.,

glda. søtme; til I. Sødme; ;/. sødne) I) (nu
sj.) gøre sød(ere); søde (I.l). Cit.ca.l720.

(Krist.GamleRaad.(1922).271). *Den stærke
sukkersødmede Thee.Oehl.XXII.75. *Solens

Blus, der sødmer
|
Frugten. Winth.XI.104.

*Suttungs Mjød har sødmet
|
min Læbe

mildt.Gjel.KH.23. Glycerin benyttes meget
til at sødme Likører med.JFLund.Hushold-
ningskemi.(1897).61.

\\ (jf. II. sød 2) m. h. t.

luften, den samme Parfume sødmede ogsaa
Luften her i hendes Kdi,m.meT.Buchh.S.90.

2) (jf. II. sød 4,1 ; nu 1. br.) gøre mild(ere),
behagelig(ere) olgn. Endskiønt min van-
held gaar mig meget nær til hierte,

| Saa
hemmes mine Suk, og sødmes dog min
Smerte

|
Ved det, at Venus sig saa naadig

mod mig teer. KomGrønneg.111.269. *Du
Skiæbnens Galde sødmet (Thaar.ES.456:
sødnet; \\&r.Thaar.(Rahb.Tilsk.l805.631). *et

Ord fra dig, sødmet af Smiger. ^aresir.»S'/S'.

10 11.187. Blaum.Sib.145. 3) f blive sød.
Moth.S1023.
ISødme-, i ssgr. (poet.) af I. Sødme,

især i bet. 3. -fuld, adj. *Luften . . bølger

af sødmefuld Sang. AxJuel.KF.28. sødme-
fuld Uro. KnudPouls.BE.il. -fyldt, part.

adj. LCNiels.R.33. til I. Sødme 1: de sødme-
fyldte Vine fra Sauternes. Juleroser. 1935. 33.

-rig, adj. *To Øjne saa jeg saa sødmerige.
Holstein.SB.76. LCNiels.R.33.

20 sødmet, adj. ['sø5ma(] {af I. Sødme
ell. perf. part. af II. sødme; sj.) fuld af
sødme; jf. 1. Sødme 3: ingensteds mellem
vore Viser findes der en saadan pebret,

krydret, bedøvende sødmet Tone som i

denne Vise. HBrix. VGD.40.
sød-miindet, adj. (jf. II. sød 4.i; nu

næppe br.) sødtalende. Moth.81023. Leth.

(1800). jf. Sødmundethed. ^mftcrg. -mælk,
en. [isø'6-, 'sø6'-, ogs. høb-] 1) sød mælk (se u.

30 II. sød 1.3;. Moth.S1022. LTid.1728.312.

NutidsMad.^(1936).114. \\ hertil (fagl.) ssgr.

som Sødmælks-kalv (o: fedekalv, hvis fo-

der næsten udelukkende har været sødmælk.

Const.Kogeb.298. LSal.XI.428), -ost (0: ost

af sød mælk; sød ost (se u. II. sød 1.3^.

Amberg. LandbO.III.754). 2) i talem., sam-
menligninger ell. overf. anv. (de) drak Cham-
pagne som Sødmælk. VKorfisen.KF.246. Pol.

^°/iil943.4.sp.4. gaa i en som sødmælk
40 (i en (spæde)kalv): (teorien) gaar i Folk som

Sødmælk. Thorsen.Afh.IIL106. Søren er et

Læsehoved, og jeg kan snart ikke lære ham
mere i Skolen. Det gaar i ham som Sødmælk
i en Spædekalv. jfiLt>fc.Z).53. || G) som 1. led

af (ret tilfældige) ssgr., angivende, at det,

som 2. led betegner, fremtræder i en sødladen,

fad, flov olgn. form (jf. Øllebrøds-^. Sød-

mælksidealismen og Brækvandsromantikken.
Bråndes.Br.IV256. (danskernes) Sødmælks-

50 tolerance. EChristians.Hj.343.

sødne, v. ['søana] -ede. vbs. jf. Sødning

u. I. søde. (eng. sweeten; afl. af II. sød; jf.

II. sødme; 1. br.) gøre sød(ere). den bedste

Asmannshåuser (kom han) Honning i
—

„for at sødne det sure Kram", sagde han!

Baud.Novelletter.(1887).46. *en Tordensky
. . har sødnet Roernes Saiter.OlafHans.ND.

10.
II

overf. Thaar.ES.456(se u. II. sødme 2).

80-dokament, et. (^, nu næppe br.)

60 om forsk, dokumenter vedrørende et skib og

dets ladning, om konnossement og om søpas.

HandelsO.(1807).137.
i^ød-ost, en. (dial.) sødmælksost; ogs.

om al slags fast ost (af sødmælk ell. skummet-
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mælk) i modsætning til skørost olgn. fjf. UfF.).
Lunde.F.147. CReimer.NB.214.
S$ø-drag, et. [1] (geogr.) sammenhæn-

gende række af søer; landstrækning med
(mange) søer. Langs Sognets Østgrændse
strække sig nogle Søer . . hvilket Sødrag
skal være Rester af et Sund. Both.D. 1.61.

det skovomkransede Sødrag ved Harald-
sted. BøvP. (Lande ogFolk. I. (1910). 575). se

ogs. u. I. Drag 10. -dragne, en. \ I) pig- {q

finnefisk af familien Pegasidæ. vAph.(1759).
Brehm.Krybd.408. SaUXXU.977. 2) (nu
næppe hr.) fjæsing, Trachinus draco. OFMilll.
ZoolPr.41. Raff.(1784).219. -drev, et. {oldn.

sjodrif; ;'/. I. Drev 5; især no.) vand,
der drives ell. føres af sted i luften af stærke

kastevinde. HStrøm. Søndmør. I. (1762). 418.

Stormen (pisker) de sortblaae Bølger . . saa
Sødrevet staaer som en Skumrøg over Fjor-

den. i?er/Ttd.>V,i592.4/<.i.sp.6.

8ød-rod, en. (1. br) 2( I) (især no.)

om forsk, arter af entian, Gentidna L., skær-
søde (2); ogs. om entianrod. PharmDan.
(1772).19. Apot.(1791).38. VSO. jf. JTusch.
99. 2) (især no.) engelsød (I), Polypodium
vulgare; ogs. om engelsødrod. Bl&T. 3) (roden

af) lakridsplante, Glycyrrhiza (labra) L.

FEkkard.Naturkundskab.(1795).198. Naturv
Tidiskr.4R.II.138. jf. Selmer.FO.II.413.

Siiø-drossel, en. (efter ty. meer-, see- 30

drossel; nu næppe br.) \. biæder (1), Me-
rops apiaster. vAph.(1764). sa.Nath.VII.479.
Kampm.Overs.afVirgil:OmLandbruget.(1797).
119. -drue, en. ^ I) busk ell. træagtig plante

af den amerikanske slægt Coccoloba; spec.

om C. uvifera Jacq., hvis kirsebærstore frugters

kød er spiseligt. Schaldem.HB.il.434. Medde-
lelserfra denhot.Forening.1883-86.40. Hag.'IX.
47. 2) (nu næppe br.) en i Sydfrankrig og Spa-
nien paa sandede strandbredder voksende busk 40

med saftige bær; Ephedra distachya L. vAph.
(1759). sn.Nath.VII.479. f -drukken,
part. adj. (ænyd. s(i)ødrukken, -drukket,
8v. sjodrucken; jf. søslaaet) gennemvædet

af havvand. Søedrukken Hamp. Forordn. "/,

1753.§10.

Sød8ken(de), pi. se Søskende.
^iød-skærm, en. [II.2] (jf. Kortnæb^

^ Myrrhis Scop.; især om M. odorata (L.)

Scop., spansk kørvel, hvis blade er vellugtende. 50

Unge.Flora.'(1851). 186. MentzO. Bill.212.

•Mappe, en. ['sø'S-, 'sø6'-, ogs. 'sø6-] I) sød

suppe (se u. II. sød l.aj. Pont.F.1.267. MKlit-
gaard.GM.41. jf.: det er en hæslig blaafrossen

Sødsuppefarve, 10 Øres (fri)MæTkct er

trykt med. Pol." Uil939.9.8p.4. sødsuppe-
farvet Borauldsbetræk. BerlTid.*'tl940.Aft.

9.sp.5. 2) (dagl.) uegl., om (sødlig, tynd, flov)

spirituøs drik. Den stod paa Grog— Sødsuppe
kaldte S. det. OscJens.SL.Sl. det er ikke det 60

bare sødsuppe, I har faaet < 3) (især U) ; ned-

sæt.) overf., om vamle, sødlige aandsprodukter.

0Geiamar.ND.191(se u. Marcipan^, den Sød-
suppe, I (o: komponisterne) brygger sammen

til leksierne. AaDons.MV63. Korch og Gejl-

ager, Birke og Deeping (hindrer) ethvert
aandeligt Fremskridt, idet de vænner Folk
til „Sødsuppe" og virker som Opium paa
S\d&\en.BogensVerden.l941.154. -sur, adj.

(ogs. sødt-, se ndf.) (ænyd. d. s.; jf. sursød; 1.

br.) I ) som smager ell. lugter baade sødt og surt.

det inderste Kiød (0: af en frugt) er sød-suur.

Pflug.DP.490. Olufs.NyOec.1.120. den sød-

sure Luft (i en kirke) . Schand.Frigjort.(1896)

.

110. 2) (jf. II. sød 4.3 og 6^ billedl. Hans Høj-
ærværdighed bukkede og smilede sødsurt.

Schand.IF.159. (hun) bød Godmorgen med
det eiendommelige sødtsure Smil, som hun
altid satte op, naar noget mishagede hende.

Gjel.T.117.

»ødt-f i ssgr. af intk. og adv. af II. sød.

1) (sj.) af intk. sødt, se Sødtøl og u. Sødtræ.

2) af adv. sødt; især m. et part. som 2. led;

af saadanne (som regel mere tilfældige og (Q)

ssgr. kan nævnes fx. sødt-bedøvende,
-bevæget, -daarende, -duftende (Pram.
Stærk.280. sødtduftende Blomster.Bredahl.IV
78. AaDons.DU.188), -klingende, -kvid-
rende, -lugtende, -smilende (Bagges.

SV95. PLMøll.KS.11.235), -straalende
(Oehl.PSkr.I.200); se ogs. u. sød-sur, -ta-

lende.

sød-talende, part. adj. (ogs. sødt-.

Jacobi.Luxd.28. Allen.Haandb.29. VilhAnd.
Litt.II.963). {ænyd. d. s.; til forb. tale sødt
(se u. II. sød 4.1^; jf. -mundet; nu 1. br.)

om person: som er elskværdig, venlig i sin

tale, taler søde ord, ell. som er veltalende;

især nedsæt.: som er forstilt elskværdig, venlig

i sin tale; hyklerisk, slesk i sin tale; ogs. om
ytring, ord olgn. (han) stræbte at dølge dend
Forgift, hånd giemte under en sødtalende

og spidsfindig Tunge. Slange.ChrIV354. du er

. . en sleedsk sødtalende Hykler. Tode.S.80.

nu er det koldt, dette Hierte! nu tier den
sødttalende Læbe (o: Luxdorphs)\Jacobi.

Luxd.28. sødtalende og ufølt Trøstesnak.

Rahb.Tilsk.1808.499. Man skal vogte sig for

en rødskægget Mand og en sødtalende Kvin-
de. Halleby.242. -talen-hed, en. (ænyd.

d. s.; nu sj.) den egenskab at være sødtalende;

det at bruge søde (sleske, hykleriske) ord. en
med Galde og Forgift blandet. Sødtalenhed.

LTid.1749.163. et godt Hoved, som vidste

at belægge sine Ord, for om han, ved sin

Sødtalenhed . . kunde snakke Kongen af

med det Forsaiit.Grundtv.Saxo.III.291. Fore-

draget frit, men med en paatagen Sødtalen-

hed. M!/ns<.Fis./.276. -træ, et. (sj. Sødt-.

Moth.S1023. Reiser.11.346). (ænyd. d. s.

(JTusch.102), jf. ty. sussholz) ^ I) (jf.

-holt; nu næppe br.) om (roden af) lakrids-

plante, Glycyrrhiza L. Moth.S1023. Tychsen.

A.I.553.564. FolkrjBgem.III.108. 2) (dial.)

bittersød natskygge, Solanum dulcamara L.

JTusch.341. Feiib.

Mødt-sur, -talende, -træ, se sødsur

osv. -øl, et. (nu sj.) sødt øl (se u. II. sød
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1.2). Risengrød med Søåtøh Bøgh.JT.25. jf.

VfF.
Hø-due, en. (næppe i rigsspr.) \. alke-

fuglen tejste, Uria ell. Cepphus grylle L.

Nemnich. Seier.BornholmsFugle.f1932). 105.

sød-vammel; adj. (1. br.) alt for ell.

overdrevent sød; vammel, det sødvamle tynde
01 . . var værre end ingen Ting. Schand.O.
11.146. en sødvammel os (fra en køkken-

lampe).Hjortø.Kr.124. -vælling, en. (dial.)

sød vælling (se u. II. sød 1.2^. Moth.S1023.

OldemorsErindringer.(1908).91. Feilb.

sø-dygtig, adj. (jf. soudygtig, søværdig,

usødygtigj \) ^ om fartøj: som er i stand

til med sikkerhed under normale omstændig-

heder at fuldføre sin rejse ell. til at klare sig

paa søen i daarligt vejr. Harboe.MarO. *Der
nejed saa mangt et sødygtigt Skib

|
paa

Bølgen. JVJens. Di. 20. KuskJens. Søm. 263.

2) (sj.) om person: som er i stand til at tjene

til søs, om bord paa et fartøj; kyndig i sø-

mandskab. MO. Bronzealderfolket var sø-

dygtigt og søta,iende.NationalmusA.1938.99.

-dygtig-hed, en. I) 4>- i^^ -dygtig 1.

MO. Davids.KK.324. Scheller.MarO. \\ hertil

Sødygtigheds-attest (0: en af en myndighed
udstedt attest for, at et fartøj er sødygtigt.

EandelsTekn.508), -pas (d. s. Socialdem.^*^

1940.2.sp.3), -syn (0: syn, der foretages, in-

den sødygtighedsattesten udstedes. SaUXXII.
979). 2) (sj.) til -dygtig 2. Angelsaxernes . .

reent forfaldne Sødygtighed og Skibsfart.

Molb.DH.1.353. -dyr, et. [1-2] (især m) dyr,

der lever i indsøer ell. (især) i havet; havdyr;

vanddyr (mods. LanddyrJ; især om pattedyr,

krebsdyr m. m., sjældnere om fisk. Fiskerierne

forskaffe Landets Beboere en Mængde Fiske

og SøeåyT.Schytte.IR.n.351. Krabber og an-

dre Sødyr. ThomLa.EL.66. store Sødyr (0:

hval, hvalros). NationalmusA.1938.64.
iSød-æble, et. (ænyd. d. s.) æble med

sødlig smag. Strange.MS.51. || nu især (^) om
stamarten for de fleste dyrkede æblesorter:

Malus pumila Mill. BerlKonv.VI.476.
Sø-dønning, en. (nu næppe br.) d. s. s.

Dønning. CPont.HR.52. KSelskNyeSkr.IIL
84. -edderkop, en. (jf. -spindel 2 ; zool.)

havedderkop. vAph.(1759). SaVXXlI.979.
-egenskab, en. 4>- '^s'^''' i fli-, om et skibs

egenskaber m. h. t. sødygtighed olgn. S&B.
Scheller.MarO. -eksem, et, en. (med.) eksem
(hos fiskere), fremkaldt af mosdyret søkør-

vel. Rigsdagst.L.1938/39.293. -elefant, en.

(zool.) stor sæl, Macrorhinus, hvis næse (hos

hannen) er forlænget som en snabel. vAph.
(1764). Boas.Zool.*658.

\\ f om hvalros (hvis

hjørnetænder i overmunden rager langt ud og
minder om en elefants stødtænder). vAph.Nath.
V1.556. -engel, en. (ty. see-engel, eng.

sea-angel; nu næppe br.) d. s. s. Haven-
gel. vAph.Nath.V1.545. Cuvier.Dyrhist.1.343.

t -enhjørning, en. (jf. -enhorn og En-
hjørning 1.2j narhval, Monodon monoceros,
hvis venstre hjørnetand (hos hannen) er vokset

ud til en lang stødtand. vAph.(1764). Raff.

(1784).551. VSO. t -enhorn, et, en. d. s.

Tychsen.A.1. 755.

Søer, flt. af So (og Sø).

sø-erfaren, part. adj. (jf. -kyndig; nu
1. br.) kyndig og erfaren i sømandskunst.
Slange.ChrIV643. *Neptuni søeerfarne Søn.
Oehl.PSkr.1.325. de hedenske Nordboer vare
mere søeerfarne end baade Phoenicer og

10 Atheniensei.PEMUll.Isl.157. || som tilnavn

(jf. u. -farende, -farer/ Historie om Sind-
bad den Søe-ETi&Tne.l001Nat.II.(overs.l745).

126. -etat, en. (f -estat. Æreboe.123).

{ænyd. søe estat; jf. -stat 1) J^, ^ den del

af militæretaten, der omfatter de ved marinen
tjenende; søværn (mods. LandetatJ. Capitain
udi den Danske Søe-'Etsit.Klevenf.RJ.83.

Søetatens Kirkegaard (0: Holmens kirke-

gaard).Leop.HT.171. Scheller.MarO. søeta-

20 tens kombinerede ret, se kombinere 2. i

spøg. anv.: Odderen og Sælhunden (sagde)

sig fornemmelig at sortere under Søe-Etaten.
Holb.MFbl.42. Hem! Hvorlænge har Du
(0: en galejslave) været i Søe-Etaten? BieW.
(Skuesp.111,5.7). -fakkel, en. ^ fakkel

til blusning under fiskeri ell. efter lods, til

udsendelse af nødsignal olgn. Scheller.MarO.

-fald; et. [5] (ænyd. d. s., oldn. sjofarfall)

vandets synken fra flod til ebbe. Moth.S1018. nu
30 kun (sj.) billedl.: De victorianske Stormænd

havde idethele set lyst og trøstig paa Livet
. . Deres Efterfølgere . . ejede ikke dette

Haab; de tvivlede paa, at Livets Gaader
var løst, og at Verden lod sig bedre; Flod-

tiden fulgtes af et SøMå.NMøll.VLitt.III.
630. -fare, en. (jf. -risiko; 1. br. i alm.

spr.) fare, forbundet med sejlads (især: paa
havet). Holb.MTkr.605. Scheller.MarO. -fa-
ren, part. adj. best. f. og flt. -farne ell. d. s.

40 (Pflug.DP.94). (ænyd. s(i)øfaren; 2. led er

vel perf. part. af II. fare, sml. ogs. erfaren,

forfaren olgn.; ;"/. -befaren; delvis sammenfal-
det m. -farende; nu næppe br.) om sømand:
som har faret meget til søs; befaren; er-

faren, kyndig i sømandskunst; søkyndig;

ogs.: som farer til søs; søfarende. DL.4—2—7. (kirken blev) indviet St Nicolao . . de
Søefarnes 'Pa,trQn.Borrebye.TF.546. Søefarne

Skippere. Slange.ChrIV.384. jf. HCAnd.SS.Y.
50 250. -farende, part. adj. (ænyd. s(i)o-

farende; ;/. -faren; især ^^) som farer

til søs; som driver søfart, er sømand.
Lodser, Fiskere og andre søfarende Folk.

JensSør.1.36. den store Sverm af fremmede
Søe-farende Yolk. Holb.Berg.88. Søfarende

YeTsonel. Scheller.MarO. i substantivisk anv.:

Pflug.DP.1059. Efterretninger for Søfarende.

(tidskrifttitel.1885 ff.). || som tilnavn (jf. u.

-erfaren, -farer/ Sindbad den Søfarende.

60 Tops.1.284. 1001Nat.II.(overs.l879).184. -fa-
rer, en. (ty. seefahrer, eng. seafarer; højtid,

ell. arkais.) person, der foretager sørejser,

færdes meget paa søen, er sømand. NTre-
schow.Moral.I.(1811).103. Oehl.Tole.(1819).
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13. Amerikanere og andre Søfarere fra

fjerne Lande ønskede at undgaa Vinter-

rejser i Østersøen med eventuel Overvintring.

HistMKih.3R.IY505. jf.: vor lille Søfarer

(o: en matrosdreng). HCAnd.SS.IV136. || som
tilnavn: Sindbad Søfareren (jf. u. -erfaren,

-farende^. ÆventyraflOOlNat. (overs. 1890).

100. Henrik Søfarer ^;7. u. Navigatør^. iSaZ.*

XI. 269. Henrik Søfareren. VerdenGD. III. 35.

-fart, en. (ænyd. d. s. (i het. 1)) I ) (jf. -færd^
åel at sejle paa, befare havet; sejlads; især:

sejlads, hesejling, trafik med (handels)skibe,

som næringsvej (med det formaal at trans-

portere gods og passagerer) ; skibsfart (2). ieg

. . har (stedse) elsket Søe Farten. Æreboe. 11.
Søefarten aaben er, som Handelen vil gavne.
ChrFlensb.DM.1.106. Priisskriftet om Søe-

fartens Oprindelse og Virkninger. TmWiVi./.

157. Scheller.MarO. Ministeriet for Handel,
Industri og Søfart (Handelsministeriet). <Sto^s-

kalender.1944.1053.
\\ (jf. bet. 2) i forb. være

paa søfart. Alle Beboerne vare netop da
paa Søfart til Grønland og Holland, ikkun Pi-

ger og Koner modtoge os. HCAnd.ML.325.
||

hertil ssgr. som fx. Søfarts-bog (o: bog, som
enhver farende sømand skal være i besiddelse

af, og hvori oplysninger om hans værne-
pligtsforhold, hans paa- og afmønstring, tje-

nesteforhold olgn. indføres. Lov*/tl861.§45.

Drachm.STL.252. Scheller.MarO.), -by (o: by,

der driver søfart i større maalestok. HBrix.DD.
32. TomKrist.(Pol."/il937.11.sp.5)), -chef
(spec. om lederen af de danske statsbaners

færge- og skibsfart. LovNr.52^*U1898.§4.
DSB.Tjen.I.lO), -folk (folk (nation), som
driver søfart i større maalestok. D&H. jf. -na-

tion 1. 41), -inspektion, -inspektør, -mi-
nisterium (som uofficiel betegnelse for det

ministerium, under hvis administration søfart

sorterer. Hage.* 1305. BerlKonv. XXI. 65),
-maseum, -nation (Pol."fiil938.1.sp.5. jf.

-folk 1. 35), -raad (spec, i best. f., om et i 1927
oprettet organ til værn om dansk skibsfarts

interesser. Sindballe.Søret.(1936-38).276), -ri-

siko (spec. (forsikr.) om den særlige risiko

for søfolk og fiskere, hvortil der tages hensyn
ved fastsættelsen af præmien for en livs-

forsikring. ForsikrO.), -rulie (d. s. s. Sø-
mile. Rørd.JH.I.151), -tillæg (spec. (for-

tikr.) om tillæg til den normale præmie for

en livsforsikring, som søfolk og fiskere maa
betale. ForsikrL.132) ofl. 2) (nu sj.) om
enkelt rejse (tur) med skib; sørejse. Ørst.V.

170. (jeg) foreslog dig at gjøre mig Følge-

skab paa mine Søfa.TteT.IIauch.VII.503. 3)

^ tid, i hvilken en sømand har faret til søs,

gjort tjeneste om bord; fart (4). Sal.*VII.

760. Scheller.MarO. -fartøj, et. \)(fagl.)

almindeligt fartøj (1) (mods. Luftfartøj^.

ior8ikringspolice.l944.(OrdbS.). 2) 4f- ^- »• «•

-baad. HBDhlp. 1.221. Larsen, -fenni-
kel, en. (nu næppe br.) Sf d. s. s. Strand-
fennikel, -dild. vAph.(1759). Nemnich. -fen-
kel: Nemnich.II.1281. f -tigeUf en ell.

et (vAph.Nath.VII.583. Nemnich. 1.167). en
slags søkork, som minder om en figen. Amberg.
-fin(ne), en. (ænyd. (flt.) s(i)ofinner; jf.

-lap ; især geogr.) person af den lappiske kyst-

befolkning i det nordlige Norge (mods. Fjæld-
finn^;. Holb.DNB.26. TroelsL.1.65. SaUXY
449. -fisk, en. (ænyd. d. s. (i bet.: fersk-

vandsfisk), oldn. sjo-, sæfiskr, saltvandsfisk;

nu næppe br.) I) [1] fisk, der lever i indsøer,

10 damme olgn. der (er) god forraad saavel paa
strandfisk, som paa søefisk, hvilke tages af

adskillige ferske søeT.Holb.DNB.33. LTid.
1724.822. 2) fisk, der lever i havet; havfisk.

Ruge.FT.52. vAph.(1759). -fiskal, en.

(foræld.) embedsmand, der under krig ud-

sendtes med flaaden, og som havde den opgave

under slag at vaage over, om officererne gjorde

deres pligt. *Men Sø-Fiscalen sit Indlæg
gjorde:

|
Hvorledes dog Monsr. Wessel turde

20
I

saalunde skalte med Kongens Gods.
Drachm.PT.57. Sal.V1.618. -fiskeri, et.

[1] (fagl.) fiskeri, der finder sted i indsøer

og andre stillestaaende ferske vande. LandbO.
11.75. SaUy.584. -fitte, en. (jf. Sø b) ^
revne i huden paa en fingers inderside, inde

i haanden, under en taa ell. paa et andet tynd-

hudet sted, foraarsaget af saltvand. OrdbS.
-fje(dc)r, en. (jf. -buket; zool.) fjerlig-

nende koloni af koraldyr af familien Pen-
30 natulidæ; ogs. om det enkelte koraldyr.

EPont.Atlas.1.663. Boas.Zool.*182. -flaa-
de, en. (oldn. sjåfarfloti, tømmerflaade, sjo-

farfloti, hvad der flyder i havet; nu sj.) (sø-

gaaende) flaade (I.2(i)). Holb.DH.II.56. vAph.
(1764). Larsen. O -flade, en. [1-2] (især i

best. f.) overfladen af en indsø ell. havet.

VThist.TV.II.528. NMøll.H.22. en Hvirvel

af Snekaver (jog) hen over Si3Qa.den.Aakj.

FDD.18. -flag:, et. (nu næppe br.) flag,

40 der bruges til søs; om orlogsflag: EPont.Atlas.

11.269. -flyvemaskine, en. [1-2] (flyv.)

flyvemaskine, der er indrettet til ai lande paa
og starte fra overfladen af en indsø ell. et hav.

Regl.Nr.l09"U1934. §30. stk. 11. Luftfart. 20.

-fløjte, en. (ænyd. søflø(i)te; især foræld.)

signalfløjte, der bruges af befalingsmand paa
(orlogs) fartøj, (flaadeføreren) gav ved sin Søe-

Fløjte Signal og Tegn til de adspredte Skibe.

Schousbølle.Saxo.383. Baud.KK.6. -folk,
50 pi. ell. (nu kun i bet. S) et. (ænyd. s(i)ofolck)

I) (jf. Skibsfolk; sml. Landfolk 2) i ent. m.
koll. bet. ell. (nu kun) i flt.: folk, der tjener

om bord paa skibe, farer til søs; søfarende;

nu især (som flt. til Sømand^ om personer,

der gør tjeneste som menigt mandskab (ma-
troser, søfyrbødere osv.). Holb. Paars.25. de
fleeste af Søefolcket løbe op i Mærset, ud
paa Raaerne, Bugsprydet, i Jollen og Chal-
luppcn. Ære6oe.77i. Gicnstande, som det her-

60 boende Søfolk hjembringer fra de lange Rei-

ser. Thiele.Brew. 704. Drachm.SH.52. tunge
Havnefolk og Søiolk. TomKri8t.YR.28. (nu
sj.) m. bestemt talangivelse: Trende Søfolk.

Blich.(1920).XXIX.25. 2) (jf. -soldat; f

XXm. Bentrykt *'/• 1M6 18
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som pi.: soldater, der tjener til søs; marine-
soldater. Moth.SlOlS. Dette Selskab har op-

rettet hele Compagnier af Søefolk, og for-

skaffet Staten i denne Krig alene 5000
U&nd.JSneed.III.157. 3) (nu 1. hr., jf.: „Lidet
brugeligt". VSO.) i ent. m. koll. bet.: nation

ell. mindre folkegruppe, der især ernærer sig

ved søfart, ell. som færdes meget paa søen.

det Julinske Søe-Folk (o: jomsvikingerne)

.

Schoushølle.Saxo.282. VSO. („geaterne" i

Beowulf) er et Søfolk, hvis samtlige For-

bindelser med Svearne gaar over Havet.
SaUXXII.764. -forbindelse, en. i)

(efter eng. sea connection; ;/. Sø 6) 4> '»ver

af de søhaner ell. søventiler, som befæstes til

skibssiden ell. skibsbunden. SkibsMask.23.

2) (især 4>-. *f) e»* <^/ skibsfarten opretholdt,

benyttet forbindelseslinie over havet. IngBygn.
1942.311.sp.2. -fordring, en. (jur. ell. r)
fordring, for hvilken kreditor har søpanteret.

HandelsTekn.267. -forhør, et. (jur. ell. ^)
forhør, som afholdes af søretten paa det

offentliges vegne i forbindelse med en søfor-

klaring. LovNr.72'^/d892. JurO.(1934).144.

-forklarings, en. (jur. ell. ^j vidne-

forklaring, som i tilfælde af søulykke olgn.

(fx. beskadigelse af skib under rejsen) af-

lægges for den stedlige søret af skibets be-

sætning, saa snart det er kommet i havn, for

at bevismateriale til brug i en eventuel retssag

kan sikres (jf. Forklaring 1.3 slutn.). Prom.
^*/\ol802.§ll. Skipperen (skal) sammen med
Folkene afgive personlig Forklaring (Søfor-

klaring). I?a^e. ^293. jf.: nu skulde man natur-

ligvis i Søforklaring og Rettergang. i^aZZi

Rønne.K.108.
\\

(nu næppe br.:) Søforkla-

ring. Det Document, som indeholder en nøi-

agtig Fortælling om de Hændelser, der ere

indtrufne paa Reisen og som grunder sig

paa den Skibsjournal, der daglig føres om-
bord. fl^arftoe.MarO.

II
(jarg.) i videre anv.,

om forklarende ell. upaalidelige bemærkninger
i al alm. paa Bagsiden (af tobakspakken) stod

paa Engelsk en længere Søforklaring, i^j/ns

Tidende.^/sl941.5.sp.2. Nu spiste han nok
alene og gav Frk. L. en rask Søforklaring

paa hendes (o: konens) Fraværelse. TDiiZev-

sen.(Pol.*U1944.Sønd.5.sp.2). -formue, en.

fT og jur.) i best. anv., om den del af en reders

formue, der udgøres af skib og fragt, ell. om
den del af en persons (en ladningsejers) for-

mue, der udgøres af det i et skib indladede

gods. Hage.'289. JurO.f1934).126.144. -for-
sikre, V. (jf. -forsikring; forsikr.) tegne

ell. (om assurandøren) overtage søforsikring.

Bl&T. -forsikrer, en. (jf. -forsikring;

forsikr.) person, der overtager søforsikring.

ForsikrO. -forsikring, en. (jf. -forsikre,

-forsikrer; forsikr.) forsikring af genstande
under disses transport til søs og (ell.) af selve

skibet; søassurance; undertiden i videre anv.,

om forsikring af genstande under transport

saavel til søs som til lands: transportforsikring.

Nørreg.Privatr.il1.286. ForsikrL.132. \\ her-

til ssgr. som Søforsikrings-kontrakt, -mæg-
ler, -police, -selskab ofl. -forsvar, et. ^
en stats forsvar til søs (især mods. Land-
forsvarj. DagNyh.^'^WU.l.sp.l. Scheller.

MarO. -fort, et. (jf. Kystfort; 4^, i$J e<

paa ell. (lige) uden for kysten liggende fort,

der udgør en del af søbefæstningen (mods.
Landfort;. PHans.KK.221. Scheller.MarO.
-fragt, en. (^j- ell. t) ffagt for befordring

10 af varer ad søvejen. Ludv. de høje Søfragter.

VorStand.l940.24.sp.2. -fragtbrev, et.

(^ ell. T; «w næppe br.) konnossement.
KiøbmSyst.II.177. -front, en. ^ del af en
(fæstnings ell. befæstet bys) forsvarsfront, der

vender ud mod havet (vandet). Kanonerne be-

stryger Søfronten. (ScAeHer.MarO. HistMKbh.
3R.V401. -frue, en. [1] I) (jf. sv. sjofru,

havfrue; sj.) kvindeligt fabelvæsen, som tænkes

at bo i søer. AOlrE.NG.558. 2) (dial.) ^ hvid

20 aakande, Nymphæa alba L.; søblad. VSO.
ADJørg.11.117. Feilb.

Søft, et. se 1. Svøft.

søftig, adj. se synftig.

iSø-fngl, en. [1-2] (ænyd. d. s., oldn.

sjo-, sæfogl) fugl, der lever paa ell. ved ind-

søer ell. (jf. Havfugl; især) paa ell. ved havet

og søger sin næring der (mods. Landfugl;.

Holb.DNB.585. adskillige . . slags Søe-Fugle,

som Duk-Ender, Hvid-Sider, og deslige.

30 Thurah.B.282. en øde Kyst, hvor Søfuglene

uforstyrrede kunne flokke sig. Krøyer.III.

174. JacPaludan.F.236. uegl., om person:

Oehl.P.(1809).47.
||

(nu sj.) \ strandskade,

Hæmatopus ostreologus. Kjærbøll.458. -fund,
et. [1] (arkæol.) (oldtids)fund fra bunden af

en sø; spee.: stenalderfund, der som følge af

vandets senere stigning nu ligger paa bunden

af en sø. SophMiill.V0.21. -fyr, et. (nu
næppe br.) d. s. s. III. Fyr 3; vistnok ogs.

40 om blus fra skibslanterne olgn. vAph.(1764).

S&B. -fyrbøder, en. (jf. Skibsfyrbø-

der; fyrbøder i dampskib. DagNyh.^^UWll.
4.sp.2. MKlitgaard. GM. 78. -fægtning,
en. {ænyd. søfægtning, -figtning; jf. -ak-

tion, -bataille; nu næppe br.) (mindre)
søkamp, -slag; søtræfning. stille flaaden i

orden til en søefægtning. JJwei.29i. Slange.

ChrIV.710.1242. VSO. -færd, en. {ænyd.

d. s., oldn. sjoferb; jf. -fart 1-2; arkais.) det

50 at fare til søs, sejle paa havet; sejlads; færd

som sømand, viking olgn.; ogs.: enkelt fart

(rejse, tur) til søs; sørejse, de nordiske Folke-

færds gamle og rodfæstede Lyst til Søfærd

og Søløven. Molb.DH. 1.241. en hypotetisk

søfærd til dødshget.AOlr.DH.1.253. Harald
Haarfager . . drak Jul ude paa Havet i Sø-

færd, i Selskab med modige, kamplystne
KrigeTe. Ellekilde.DJ.34. \\ ogs. om sømands-

kunst. Søren Norbys Læremester i Søfærd

60 og Kngskonst.HFEw.NB.il.334. -fæst-
ning, en. (jf. -befæstning; 1. br.) en ude i

havet (paa en ø, klippe olgn. sted) ell. paa

kysten liggende fæstning. VSO. MO. jf. Hjælpe

0.465.
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I. Søg ell. (oftest skrevet) ISøk, en.

(m. forsk, andre former (ell. skrivemaader)

som Syg. Moth.S995. JBaden.Gram.69. Sæg.
Cit.slutn.l8.aarh.(Vider.III.48). MDL.472.
Feilb.III.719. Seg. Moth.S93. E Læses som
E (i) éggen . . Ség.Høysg.Anh.19. MDL.472
(Seeg). Feilh.IlI.175. Sig. Rietz.563. jf. Kort.

105. ogs. Sigge. Rietz.562. Sik. Hiibertz.

Ærø.(1834).251. LollO. jf. UfF.J. flt. -e (Moth.

S995. Feilh.III.175). (ænyd. syg(g), sv. dial.

sigg(e), eng. dial. seg(g), saig; af uvis op-

rindelse; undertiden anset for besl. m. oldn. sigg,

haard hud, no. dial. sigg, svineskind, flæske-

svær, færøsk sigg, hruskagtigt spæk paa hval,

men usikkert; dial. (til dels gldgs., jf. DF.I.

52)) handyr, især: hingst ell. orne, som
er helt ell. delvis kastreret; spec. om orne,

der er kastreret som voksen (efter at have været

henyttet som bedækningsdyr) (MDL.472.
Feilb.II1.175.719); ogs.: handyr, især: hingst

ell. orne, som er født med kun een testikel,

ell. hvis ene ell. hegge testikler er usynlig(e),

idet de(n) er tilbageholdt i bughulen (ell.

lyskekanalen) (jf. Klaphingst^. Søk. Junge.
382. Viborg. HY. 91. JHSmidth.Ords.158.
MDL.185.583. FrGrundtv.LK.106.116. Thor-
sen.181. Kværnd. LollO. || overf., om seksuelt

unormal, især: impotent, mandsperson, ell.

(i al alm.) som et groft skældsord til en mand.
Moth.S995. Kværnd. UfF.

II. Søgf et. [sø'q] vbs. til søge; især

til søge 1: det at søge efter noget. Moth.
S1026. vAph.(1764). Søget efter en van-
skelig Diagnose. Ugeskr.f. Læger.1935.338.sp. 2.
Feilb.

II
i rigsspr. især (jæg.): det, at en jagt-

hund løber rundt og snuser efter vildt; ofte

i forh. gaa i søg, give sig til at søge. (hunden
farer) afsted, med energisk „Søg". Den
krydser skraat fremad til den ene Side og
dernæst skraat fremad til den anden, men
„Søget" er ikke nok. Hunden maa tillige

h&\e„Næae'\BerlTid.'''/iol903.Aft.Till.2.sp.l.

uden at vi havde opdaget det var (hunden)
gaaet i Søg i Roerne. Buchh.(Pol.*/itl917. 7.
8p.2). (jagthund) roligt Søg.SorøAmtstid.^*/»

1944.7.sp. 4. jf. (sj.): paa een Gang bliver

den (o: en hind) paafaldende ivrig i sit Søg.
Fleuron.Kalv—ogdethalveafDyrehaven.(1912).
126.

III. Høgf præt. af suge (s. d.).

ftø-gaaende, part. adj. [-igå^ano] (jf.

havgaaende; fagl., spec. fisk.) om fartøj: som
er egnet til at gaa til søs, sejle (ud) paa aabent

hav. i deres store, søgaaende Baade befor

(fiskerne) det aabne Ha.v.Drachm.STL.13.
Søgaaende ToTpedoha.did. Scheller.MarO. Or-

logsskibe, Pinker og søgaaende Galejer, ^tsf
Tidaskr.10R.VI.492.

\\ i videre anv., om
fiskeri: som foregaar paa aabent hav, langt

ude til søs. MylErich.(Pol."'/nl901.1.sp.4).
Forsøg paa at udvide vort Fiskeri fra Kyst-
fiskeri til rigtigt søgaaende Fiskeri. ASølling.

Sømandsliv.f1925). 101. -gttngy en. (ænyd.
(i bet. 1) s(i)øgang, oldn. sjofargangr) I) (jf.

Gang 3.1, Bølge (1)-, Havgang; især ^) den

af forholdsvis stærk vind fremkaldte svingende

(bølgende) bevægelse af et vands (et havs)

overflade; sø (3); især om stærk bølgegang;

høj sø. Cit.l703.(JensSør.II.58). Skibene,

som Gerner bygde, vare . . stive i Kuling,

magelige i Søega,ng.Mall.HG.28. (det) var
Vindstille, og Søgangen havde lagt sig.

Hauch.V123. *Smakken i Søgang slingred

10 op og ned. Heib.Poet.VII.350. Schdler.MarO.

II
i forb. m. adj. (sml. lign. udtr. u. Sø 3.2^.

hul Søgang. Cit.l703.(JensSør.II.48). stor

SøegBing.LTid.1729.217. Drag-Suen (o: drag-

suget), eller den tilbagedrivende Søe-Gang.

EPont.Atlas.I.504. Søgangen er stærk. An-
dres.Klitf.25. Svær SøgSing.BerlTid.*''/i»1904.

Aft.3.sp.3. høj søgang, se II. høj 1.2.
|| f i

flt., m. overgang til konkr. bet., om de bevægede

vandmasser, bølgerne. Argus.l771.Nr.l3.3.

20 Skibet væltede sig som en Boldt i Søgange.

Hauch.III.146. \\ billedl. *vi slynge os rundt

i Valsens svævende Søgang. Winth. 1.61. Jeg
gik. Kontoret svømmede for mig. Forhallens

Fliser bevægede sig i Søgang under mine
Fødder. Buchh.UH.102. om voldsomme om-
skiftelser ell. svære prøvelser: denne dybe Sø-

gang op og ned (o: i litteraturen). Hjort.Krit

Lit.III.205. Han havde ogsaa i Forret-

ningen haft Modgang . . Svær Søgang havde
30 han været ude i. EChristians.O.I.208. 2) [1]

(jf. Gang 1.2) S gang(sti) langs med en sø.

Bang.HS.^258. 3) (gldgs.) ældre type karrusel

med skibslignende gondoler, der under kørselen

bringes i vuggende bevægelse. OrdbS. -gat,
et.^ smalt farvand, (havne)indløb. Den vel-in-

strueredeSkipper.(1776).35. Scheller.MarO.
møge, V. ['sø'qa] ell. (nu kun gldgs.

ell. dial.) ['smia] (jf. VS0.IV02. HDahl.
AM.94. samt skrivemaaden søje. HMikkels.

40 D.84{co Trøje), sml. ogs. søge oo nøie: Chie-

vitzARecke.FA.57). præt. -te ['søgda] (tid-

ligere ogs. skrevet s øg de. Tode.IX.23.285.

Mall.G.33. Grundtv.Udv.V173. Winth.ND.4.

108); part. -t [søgd] vbs. -ning (s. d.) ell. (nu
næppe br.) -else (Moth.S1026. Forordn."U

1716), jf. II. Søg, Søgende, (æda. søghiæ, sø-

kiæ, søkia (DGL. 1.61.116.241.843), søkæ
(srnst.II.41.194), hvortil præt. sot(t)æ (smst.V.

318) og perf. part. soot, sot(ær) (smst. 1.10.206.

50 n.325.V.171), oldn. sækja (præt. sotti, part.

sottr^, urnord. (perf. part.) sot (LJac.Eggjum-
Stenen.(1931).25), holl. zoeken, ty. suchen,

eng. seek, got. sokjan, svarende til lat. sagire,

spore, mærke, gr. hSgcTsthai, lede, føre; besl.

m. glda. saghe, (at) anklage (se Sag sp.393**);

grundbet.: forfølge et spor; jf. ogs. ransage,

Sogn, such, III. suk)

I) (mindre dagl. end V lede^ ved at se sig

omkring, spejde, undersøge olgn. bestræbe
60 sig for at finde noget, som ikke er til at se,

er blevet borte, ell. hvis sted ikke kendes (sik-

kert), ell. (til dels mods. V lede^ hvis tilstede-

værelse ell. eksistens man intet (sikkert) ved

om; lede (efter); ogs. (m. overgang til bet. 6)

18*
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m. h. t. oplysning, løsning af gaade, forJcla-

ring olgn. : bestræbe sig for, prøve at finde, naa
frem til (ved læsning, studium, tænkning
olgn.); undertiden med bibet. af, at eftersøg-

ningen fører til et resultat (jf. u. bet. I.3).

I.l) uden (direkte) angivelse af det eftersøgte.

hvilken Qvinde, som . . taber een Penning,

tænder ikke et Lys, og feier Huset, og søger

med Fliid, indtil hun finder den.Lud 5.8.

Beder, saa skal Eder gives; søger (Chr.VI:
leder^, saa skulle I finde. Matth. 7. 7. snart er

(Hegel) ganske paa det Rene, snart søger

han, snart er han Dogmatiker, snart Tvivler,

Kierk.XIII.356. Han gik hen til Radioen
og gav sig til at søge (0: efter forsk, radio-

stationer). AaDons.MY213. søge smaaligt, se

smaalig 2.3. m. tings-subj.: Silkesko strak-

tes søgende frem fra Vogndøren og fandt

sig Fodfæste paa Kokosmaatten, ^øn&er^.

0K.121. En Finger løb søgende ned ad
Papiret (0: en regning). ErlKrist.DR.130.

II
m. stedsangivelse. Hånd søger i alle vråer.

Moth.S1024a. *De higer og søger
|

i gamle
Bøger,

I

i oplukte Eøie.Oehl.Digte.(1803).75.

Vilhelm søgte i sin Hukommelse, fandt Intet.

Schand.VY.231. m. tings-subj.: en anskudt
Raa, der gribes med raa Magt og føler Jagt-

kniven søge i dens Nakke. fiZaars&.F.36.

hendes borende Øjne søgte i hans Ansigt.

AaDons.S.123. \\ spec. (jæg.) om jagthund:

løbe rundt og snuse for at komme paa sporet

efter vildt. J.'s Hund . . var veldresseret og
udholdende, men havde en langsom Næse.
Den søgte lavt med Snuden. LBruun.SF.52.
Weismann.Jagt.86. søge kort, se III. kort l.i.

søg! (1. Ir.) som kommando til hunden: sucht

DJagtleks.1274.
||

part. søgende anv. som
adj.; spec. (dJ) om person: som stræber efter at

naa frem til den fulde forstaaelse af noget, især

af livet (tilværelsen). Stuckenberg er en søgen-

de, stræbende Aand.Brandes.XY303. *min
søgende Tanke omsvirrede svimmel

|
som

et useligt Møl under Stjærnernes Loit.Aakj.

RS.55. Der er et Selskab af den Slags Men-
nesker, man kalder „Søgende" . . de drøfter

de Ting, der ligger dem paa Sinde. BerlTid.

*^/itl927.Aft.l.sp.l. 1.2) (især (S) m. an-

givelse af det eftersøgte tilknyttet som obj.; ogs.

(m. overgang til bet. 2 og b) m. bibet. af at

naa hen, frem til, træffe ell. finde noget, saa

søgde han langs Floden et beqvemt Sted til

OyeTgSing.Wand.Mindesm.1.389. (hun) hav-
de mistet en Tøffel, og forsinkede sig ved
at søge den.Tode.IX.365. *Dig søger i det

Fjerne
|
Min Sjæl ved Dag og Nat. Winift.

HF.21. *I Busken jeg dig søgde, |
Hvor

stille skjult du sa.d.sa.ND.108. Jeg spør':

var der noget Du vilde søge i Din latinske

Jjeidcon. FritzJiirg.nr. 44. *Her ved sin Tyve-
lygte

I
fandt Døden, hvad den søgte, | og

nikkede og lo.Pont.(IllTid.l913/14.332). et

Par Høns kom ind og søgte Æde paa Sten-

gulvet. J5ang.//.63. Han søgte hendes Haand
nnder Dugen og trykkede den heftigt. Erl

Krist.DH.7. m. h. t. øjne (blik): stræbe efter

at fange, han bøjede sig over imod hende og
søgte hendes Øjne. EChristians.Hj.157. Han
søgte hendes Øjne, men maatte se ned.
ErlKrist.DH.184. m. abstr. obj.: Søg et Tall,

at naar man derfra subtraherer 6 og Resten
med 3 multiplicerer, men Producten med
6 dividerer, at der da kommer 24*/«. Cramer.
(1762).59. *Jeg søger ikke Ordet. Det fødes

10 af sig selv. Kaalund.363. *om i Øst og Vest
vi har sværmet og søgt

|
de svundne Tiders

Visdom, de fjerne Landes Kløgt. Lemb.D.105.
Læseren . . henvises til at søge sig yderligere

Oplysninger hos (disse forskere). PoU^/il940.
lO.sp.3. søge en parallel til, se I. Parallel 2.

II
i pass. ell. i forb. som være at søge

olgn.: opledes; findes. Faderen ved Sønnens
Grav . . *Vee mig, min Søn! Du søges blandt
de Døde,

|
Du findes kun paa skumle Kirke-

20 g^zxdlFGuldb.1.154. Den sande Hovedstøtte
for Adelens Opkomst . . maa søges i dens
voxende iordeiendom. Molb.DH.11.422. For-

klaringen (kan) dog muligvis være at søge

i (et andet) Forhold. Brøndum-Nielsen.OG. I.

280. Forfatteren maa sandsynligvis søges

mellem Næstveds Graabrødre. OFriis.Litt.

177.
II

i videre anv., i forb. søge sin lige,

(jf. søge sin mage u. I. Mage 1) især som
udtr. for, at magen til noget vanskeligt ell.

30 slet ikke (kan) findes: være uden sidestykke;

være enestaaende. Deri søger han sin Lige.

VSO. Stadens Fængsel . . søger maaskee sin

Lige i YeTden.PNNyegaard.S.68. Det var
en Kroquetplads, der søgte sin Lige. Gjel.

T.36. 1.3) m. angivelse af det eftersøgte til-

knyttet ved præp.; ofte (til dels mods. bet. I.2J

m. tanke paa, at der hersker større uvished

om det eftersøgtes sted ell. om et positivt

resultat af eftersøgningen; i forb. søge efter

40 (jf. eftersøge^ ell. (nu sj. i rigsspr.) om
(Høysg.S.123. HCAnd.AV.43. Hun søgte igen

om Yiiten. Bang.SE.254. IsakDin.FF.55).
Atter lignes Himmeriges Rige ved en Kiøb-
mand, som søgte efter gode Ferler. Matth.

13.45. en undvegen Arrestant, som Politiet

nu søger efter. VSO. han er et Menneske og

derhos et af den Slags, man skal søge længe

efter. NPWiwel.JL.168. (han) søgte i Lom-
men efter en Giga.retstumip.ErlKrist.DH.82.

50 II
overf., m. h. t. hukommelsesstof, ord olgn.,

spec. som udtr. for, at en er langsom til at

finde de rette ord. *Den unge Mand ved Bor-

det
I
Stod paa sin vante Viis

|
Og søgte

efter Ordet.Winth.X.332. Han søgte efter

Skældsord, men dem, han fandt, var for

sip3igfærdige.ErlKrist.DH.85. 1.4) søge med
en ko, (dial.) maaske egl.: lede efter græs-

ning til en ko, som man driver ell. trækker af

sted; nu: lade en ko, som føres ved tøjret hen

60 ad en vej olgn., græsse (paa vejkanten). Feilb.

ogs. m. dyret som obj.: lade græsse, ingen

(maa) søge sit qvæg . . imellem anderis korn

eller paa anderis græs. Cit.l714.(AarbThisted.

1940. 349). at. 1742. (Vider. II. 46). ,Feilb.
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2) bestræbe sig for at naa hen iil,

komme iil et sted ell. en person (hvis belig-

genhed, plads, opholdssted (saa nogenlunde)

kendes); ogs. (m. overgang til bet. 4) m. mere

alm. bet.: bevæge sig i en bestemt ret-

ning, mod et maal ell. (om visse natur-

fænomener) ad en naturbestemt bane til et

vist punkt. 2.1) m. obj. og ofte i mer ell. mindre

faste forb. *Ach søger de nedrige Steder.

Brors. 11. (det overflødige vand) søger Stran- lo

den. LHøyer.G.19. (de) ophævede . . Belei-

ringen, søgde Skibene, og gik . . løs paa Ry-
boerne. G'rundit;.6'axo.///.i34. hurtigere end
Lynet søger Lederen, smutter min Sjæl ind

deri (o: i Jobs bog) og forbliver der. Kierk.

III.239. han lod sine Øjne gjere en svag
Bevægelse i opadgaaende Retning, saaledes

at man med god Villie kunde sige, at Blikket

søgte Himlen. Schand.AE.19. Hans Haand
søgte Brystlommen efter Lommetørklædet. 20

JesperEw.PF.68. jf.: Jeg gad vidst, hvad
Vey du søgte. Schousbølle.Saxo.112. søge
døren (Moth.S1024a. VSO. NPWiwel.JL.
158), havn (se u. Havn 1), hus (Uveiret

nødte os at søge Huus. 750.; nu alm. (til

bet. 2.i): søge i hus), land (om (person om
bord i) fartøj: Moth.L25. Slange.ChrIV.29.
Hvis man ikke vilde forgaa i rum Sø, maatte
man søge Land her. Ing.PO.1.112. VSO.
e. br.), skov (se u. L Skov 2). søge søen, 30

(nu næppe br.) sejle ud paa havet, ud i rum
sø. vAph.(1759). (skibene) lettede . . langt

før Dag og søgde Søen. Wand.Mindesm.I.
364. søge vinden, 4>- dreye op mod vinden.

vAph.(1759). Boven søgte Vinden. KnudAnd.
HH.227.

II
m. overgang til bet. 1 og 5: søge

skjul, skygge, se Skjul 3.2, L Skygge 1.2.

II
m. overgang til bet. 1 og 4, i forb. krage

søger mage, Uge søger lige, ligt søger ligt,

se 1. Krage, L Lige 2, III. lig 3.2. || CP i 40

udtr. for (forsøg paa) at kysse: Med graadige

Læber søgte Jægeren hendes Mund.Gyr
fjemche.S.III.ll. Hans Mund søgte hendes,

hun veg ikke tilbage. W^eiteer. 7(7.92. hendes
Læber søgte h&ns. HSeverinsen.D.134. 2.2) i

forb. m. (adv. og) præp.-led. Riber.11.200.

'ustitsraaden tog mig under Armen, vi

n kulde røge vore Cigarrer i Haven. Jeg havde
nær søgt til Marks ved dette Forslag.

CBernh.NF.III.29. Hjorten ender med at 50

(jge mod Vinden, naar dens Lunger begynder
it svigte. Bogan.1. 154. du der søgte mod
fremmed Strand../7Jens.yli/.67. jf. bet. 1:

•Imorgen skal Du søge | Herfra paa Hjortens

>por;
I
Hos Jægere, hos Bønder

|
Maa Du

pørge Dig ioT.Winth.HF.153. i (ret) faste

nrb. se u. I. Skov 2, I. Skygge l.a. m. tings-

ubj.: Lige som Tungen ideh? søger til den
syge Tand, skønt den mindste Berøring puster

rineflammen i jagende Brand. Reinhard.FC. eo

197. Mod Døren søger hans Blik. ThøgLars.
I)agene.(1905).41. At Lynet „søger til Træer",
'T en bekendt Sag. NaturensV1915.280. uegl:
'ankerne søgte tilb&ge. ErlKrist.NS. 160.

3) bevæge sig frem mod i fjendtlig hensigt;

gaa angrebsvis frem imod (en fjende, mod-
stander); fare ind ell. løs paa; angribe.

3.1) (nu sj.) om person, søge én med kårde.

Moth.l024b. *de søge sig (a: hinanden)!
Hvo holder

|
De vrede Biørne (0: Hother

og Balder)? Ew.(1914).

I

II. 34. Søg Din
Fiende i aaben Mark! 750. Krist.AnhoU.

(1891). 34. søge (en) paa livet, se Liv
11.4. søge efter ens liv, staa, tragte en

efter livet, hvo som søger efter mit Lir

(1931: staar dig efter Livetj, skal søge

efter dit Liv (1931: staar mig efter Livetj.

lSam.22.23. Ps.54.5(1931: vil tage;. 3.2) (nu
kun dial.) om dyr. Hunden søger ham. Moth.
S1024a. Fleischer.B.61. Han skjød, og traf

ham rigtig nok, men det forslog ikke, og
Vildbassen søger ham. Blich.(1920). VII.9.
Korch.Godtfolk.il.(1924).lll. HimmerlKjær.
1924.64. Thorsen.181. Feilb. jf.: To Tjenere,

som stode bag paa, sprang af for ikke at

søges til f'o; a/ den løse tyr) i første Instants.

Tode.IX.302.

4) indfinde sig et sted ell. besøge, henvende

sig til en i en bestemt hensigt, især for at faa
ophold, hjælp, raad, belæring osv. ell. skaffe

sig en ønsket ting, en nydelse olgn.; under-

tiden m. bibet. af, at dette sker hyppigt ell.

sædvanligt; gaa, komme til; opsøge; ty

til; tage sin tilflugt til; spec: komme
(jævnligt) et sted som kunde, tilskuer,
tilhører olgn. 4.1) m. h. t. persoi% (angivet

V. hj. af obj. ell. præp.-led). han havde . .

adspurgt og søgt Spaakvinden (1931 afvig.).

lKrøn.10.13. hånd pleyer at søge til vores.

Moth.S1024b. Naar de trænge, søge de nok
til mig. 750. Rektor (tog) til Kjøbenharn
og søgte Ministeren. Schand.AE.354. Jeg
kommer til at søge ham (o: for at drøfte

sagen med ham).Howalt.DB.76. søge (en)

paa haand olgn., se Haand 12.9. søg«
doktor, læge, klog kone, konsultere en

doktor osv. Deres Øjne rinder — Naa, det

er Deres sædvanlige Øjenonde. De skulde

søge en Læge. Schand.IF. 187. CReimer.NB.
527. Fru S. havde søgt mange Læger.
AaDons.MV.96. Feilb. \\ om (forsøg paa)
oprettelse af en fri kønsforbindelse. (hustruen:)

Tvang jeg Dig til at søge en anden Kvinde ?

LeckFischer.HM.163. hun tålte ikke, at

Manden søgte andre Kvinder. Steincke.Svovl-

stikker.(1941). 70. søge fremmede guder, se

u. fremmed 1.2.
||

(bibl., kirk.) om hen-

vendelse, bøn til gud ell. (jf. bet. 5) stræben

efter at træde i forbindelse med, komme i

inderligt forhold til gud. Jeg søgte Herren
paa min Nøds Dag. Ps. 77. 3. Lær mig . .

|

Dig, kun dig af alle Kræfter
|
Ret at søge,

ret at i&Sie. Brors.133. Verdens Børn har
mange Venner,

( Lysets Børn kun søge een.

Timm.SF.105. je,'^ vilde søge (Chr.VI: søge

hen; til Gud og lægge min Sag for ham. Joi.

5.8(1931). 4.2) m. h. t. sted. søge en mølle.

Moth.S1024a. søge en andens bOrd (0: spise
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hos hamj.smst. naar den eene (o: køb-

mand) ikke kand give bedre Kiøb end den
anden, søger den Kiøbende den nærmeste
Boed.Holb.Samt.46. Er jeg paa et Værtshus
eller ikke? . . jeg kan søge et andet Værts-

hus. Goidsc?im.//.32. *ved Stranden hist,

paa Måderne,
|

hvor Fuglevildtet søger.

Rich.11.162. Jeg søgte Høyens Forelæsnin-

ger, fulgte dem i fem Aa,x.Schand.O.I.148.

(de) mødtes paa en kafé . . Nyby plejede at

søge der for at læse a,\iseT. NMøll.H.39. En
aaben Sandstrækning uden for Charlotten-

lund Skov („Fluepapiret") søges meget af

Københavnerne. Trap.*//.2S2. ogsaa Borger-

skabets Sønner (begyndte) at søge til Uni-

versiteterne. OFms.Zyi7f.252. jf. bet. 5: søger

først Guds Rige og hans Retfærdighed.

Matth.6.33. (nu næppe br.) i forb. m. præp.-

ied m. paa: paa Skræddernes Laugshuus søge

lutter SkTæddeTe.Kierk.1.347. gode Hoveder
og Spidsborgere . . „søgte" paa Viinkjæl-

diene. Oversk.L.20. || i særlige (faste) forb.

søge ens hus, (nu 1. br.) hyppigt være gæst

hos en. Moth.S1024a. Jeg har i flere Aar
søgt hans Huus. FiSO. søge kirken ell. til

kirken: een hver (skal) søge sin egen
Sognekirke, som hånd hører til. DL.6—3—2.

EPont.Atlas.il.262. Kirken skulde nedrives

og Sognefolket søge til Holbæk Kirke. Trap.*

11.404. se ogs. Kirke sp.26P. søgeskole(n)

(jf. skolesøgende^, (børn) som bør søge

denne Skole.Cit.l740.(RNielsen.Sejerø.(1923).

287). Med (N. N.) havde jeg søgt Skole fra

mit femte Aar i St. Petri Realskole. Luis
Bramsen.0.55. den første „Højskole" i Rød-
ding . . søgtes især af Embedsmænds
og Storbønders Sønner. YilhAnd.Litt.il1.205.
søge teater, ;'/.; den teatersøgende ver-

den.ADJørg.JE.115. søge ting(et), (for-

æld.) komme paa tinge (som deltager olgn.).

Moth.S1024a. VSO. MO. jf.: den forsamlede
Mængde af Hingsøgende.JohsSteenstr.N.
IV.91. smst.SQ. De gamle Love havde deres

Udspring i det tingsøgende Folks egne Ved-
tægter. CSPef.i^if.SOS.

II
(m. overgang til

bet. 2.\) m. h. t. sidde-, liggeplads. Fugleæg
i en Rede maa man ikke røre, thi da vil

Fuglen ikke længer „søge" Æggene.
JKamp.Da.Folketro.(udg.l943).56. søge sen-
gen, søge seng sammen ell. med en, se

Seng 1.6. søge stol, se I. Stol 3.1. 4.3) i

videre anv., m. h. t. hjælpemiddel, forraad,

nydelse olgn. Naar jeg søger mit Bad, vil du
staa der og spejde efter mig. KMunk.DU.22.

ordspr. : den bedste ost bliver snarest søgt og
lettest museædt, se museædt. nu næsten kun i

forb. m. præp.-led m. til: Tanken søgte . . til

Starkad som den . . hårdeste kæmpe. AOlr.
DH.II.68. det (var) en Lettelse, naar de nye
Kartofler naaedes, saa maatte der stadig søges
til disse. Halleby.69. Sproget (i A. S. Vedels

skrifter), en Sundhedsbrønd, hvortil dansk
Sprog altid maa søge tilbage. OFriis.Litt.426.

jf. søge tilbage til naturen u. I. Natur 2.i.

5) (i bet. 5.1-3 især (Q) stræbe efter og
arbejde paa at fuldbyrde, fremme, ud-
virke, (op)naa, erhverve, vinde noget.

5.1) i al alm. jeg søger ikke min Villie, men
Faderens Yillie. Joh.5.30. Sognepræsten . .

har indtil hans høje Alderdom med Nidkær-
hed søgt Menighedens Frelse. Brors.(Ribe
Amt.1922.581). han naaede et stort Navn,
uden at søge det. Sporon.Mod.241. Krigen

10 søgte (venderne) ikke for dens egen Skyld.
Molb.DH.11.312. *(naturforskeren) agter kun
og ønsker og søger den Glands,

|
Der lyser

fra Evighedens Strande. Hauch. SD. 1. 190.

Søger I (o: skibe) end den gamle Færd
|

Paa fjerne flendtlige Kyster? Winth.IV21.
nu maa de søge dem et andet Sted at virke.

LokomotivT.1939.141.sp.l. (avisen) var hen-
vist til at søge sine Læsere hos IjdiXidheiolk-

ningen.Cit.l940.(Brandes.Br.II.xv). (jf. u.

20 bet. 6.4; nu 1. br.:) hvad søger du her?
hvad ønsker du at opnaa her? ogs. i videre

anv.: hvad har du at gøre her? VSO. (fagl.:)

Station A søger fri Bane for Toget til Sta-

tion Yi.DSB.Togregl.50. \\ m. tings-subj.:

En Hypotese er en paa Erfaring grundet
Formodning, der søger sin Bekræftelse ved
fortsat Eria.Ting.Høffd.Psyk.64.

\\ (jf. u. bet.

1.3; nu 1. br.) i forb. m. efter ell. om. Een
Ting haver jeg begjeret af Herren, den vil

30 jeg søge efter (1931: det attraar jeg^. Ps.27.4.

hvad er det, du søger om (1931: ønsker)? Neh.
2.4. (kvinder) søge stedse efter nye For-
andringer. 5'ci'ioMs6øHe.iS'axo.S7. *Han søgt om
Trøst, han prøved Krohns. KBecker.S.11. 47.

jf. bet. 2 ogr 4: Den (o: en hellig kilde)

var saa berømt, at Folk langvejs fra har
søgt efter den (o: søgt til den).AarbSkive.

1923.27.
II

(nu kun m. overgang til bet. 1.2J
m. h. t. noget konkret, især føde. *de Lam,

|

40 der søge Græsset af hans Haand saa trygge.

FGuldb.I.164. talem.: søge Skallen naar andre
have nydt Kiærnen (o: begynde noget bagefter,

naar der intet er at vinde derved). vAph.(1759).

jf.: han søger det meget nær, se I. nær 2.i.

5.2) i faste forb. m. et (især abstrakt) obj.;

af de mange forb., som i reglen maa søges

under vedkommende subst., kan foruden de

ndf. særskilt behandlede, eksempelvis nævnes:

søge adspredelse, bekendtskab ^Jeg har . .

50 søgt meget faa Bekjendtskaber. PasÆ.fir./.

357. Ung Mand, 24 Aar, søger Bekendtskab
med sød og naturlig ung Vige. Pol.^^/iol944.

18.sp.5), beskyttelse, fodfæste, fred (Ps.34.15.

Heib.Poet.III.449), fast grund (under fødder-

ne), helse (for), hjælp, hvile ((kronprinsen)

søger og erholder uskyldig . . Hvile ef-

ter fuldendte Statsarbeider. Mali. (Rahb. Min.
1790. IV 21). MartinAHans.JR.172), (en) lej-

lighed til, ly, læ, sin magelighed, nam, sin

60 oprejsning, paaskud (til), raad, redning, re-

gres, ret ^Lærer at gjøre Godt, søger Ret
(1931: læg Vind paa, hvad Ret er;.Fs.2.27;,

retfærdighed (lMakk.2.29), ro (Kingo.SS.
III.175), rygstød, skyts, strid, tilflugt, trøst,
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udflugter, udvej(e), underretning, valg, (en

ell. sin) ære (i noget), delvis til bet. 6: søge

audiens (Duelund.N.16. jf. audienssøgende^,

foretræde, navneforandring olgn. søge brø-

det (Høysg.S.71.207. vAph.(1759)) ell. (nu
især) udkommet, se Udkomme, søge
døden, tragte efter at miste livet; spec:

(ville) begaa selvmord, i de samme Dage
skulle Menneskene søge Døden, og ikke finde

den. Aab.9.6. *Hun neppe Døden nys und-

gik —
I

Og søger den igjen. Blich.(1920J.VII.

163. Jeg har længe tænkt paa at søge Døden.
lsakDin.FF.220. (nu 1. br.) i forb. som søge
ens bedste, gavn, held, lykke olgn.:

Een hver Værge bør i alle Maader at søge

sin Myndlings Gavn.DL.3

—

16—26. et Men-
neske var kommen til at søge (1931: arbejde

paaj Israels Børns Bedste. Neh.2. 10. Hver
skrabe vil til sig,

|
Og søger egen Baade.

Reenb.1.73. dem, der søger deres Lykke ved
Yennen. Eøysg.AG.Fort.3f. den som af Ær-
gierrighed søger sit eget Gavn, den er ikke

oprigtig i at befordre dundres. Schousbølle.

Saxo.38. MO. søge sit eget olgn., være

egoistisk; (kun) tænke paa egen fordel; ofte

i nægtende sætn. (maaske egl. efter: Kierlig-

heden . . søger ikke sit Eget. ICor. 13.5).

Brors.184. *han ingentid søgte sit eget,
|
men

offerstærk altid kun vort. Rørd.GK. 182. han
søgte i Sandhed aldrig sit eget; overalt

følte han sig værende i en større Sags Tje-

neste. CSPet.Ldtt.231. søge (ens) selskab,
søge selskab med olgn. *Jeg andres Sel-

skab skyer og kun mit eget søger. Jacobi.

Skr.271. Han søger dit Selsksih. Heib.Poet.

VI.383. (han) søger Selskab med Udaads-
mænd.Job.34.8(1931). han søger aldrig an-

det Selskab end sin Hund. UHLund.GF. 10.

5.3) m. inf. ell. (sj.) bisætn. som obj. ell. i

forb. m. obj. og et hertil hørende perf. part.:

forsøge (l.s), prøve (II. 2) (paa en ihærdig,

energisk maade). de Ypperste-Præster og
Skriftkloge søgte at lægge Haand paa ham.
Luc.20.19. de Skriftkloge . . søgte, hvorledes

de kunde omkomme ham. Morell. IS. Ge-
meene Folk . . søger at handthæve deris

Værdighed ved Myndighed og Tyrannie.

Holb.Kandst.IV6. *søg at behage IPaiAf.

AdamH.1.3. Den ene af Karlene søgte at

faa fat i den hvidlige Luv, der groede ham
(o: en plag) paa Kinderne. JVJens.UF.50.

Et bedre Lærlingeforhold søges skabt ved
Oprettelsen af Arbejdskontorer. VorUngdom.
1910.415. Spørgsmaalet om et givet Paalægs
Berettigelse kan . , søges afgjort ved Dom-
stolene. /iandeisTefcn.429. 5.4) bestræbe sig

for (især ved forespørgsler ell. avertering) at

faa noget til leje ell. købs ell. mod beta-
ling at erhverve sig et gode som ophold,

kost. almindelige Vahre, som alle søge.

Schytte.lR.il.193. KiøbmSyst.II.128. Jeg sø-

ger brugt Piano konta.nt. Pol."/iol944. 16.
sp.3. Forretningslokaler . . søges. smst.l 3.

sp.2. Villaer søges titie]e. BerlTid.'*/iol944.

14.sp.6. søge lejlighed, logement, logi, væ-
relse osv.

i (jf. u. bet. b.i) i forb. som hvad
søger De? (forretnings-spr.) hvilke(n)

vare(r) ønsker De at købe?
||

(sj.) i videre

anv. Triest. I forløbne Aar kom hertil 20
danske Skibe med Fragter. Dette Flag søges

meget. DenViborgcrSamler.*/tl825.2.sp.2. 5.5)

m.h.t. person: ønske og arbejde paa (nu
især ved avertering) at finde en person,

10 der er egnet til at træde i ens tjeneste,

være (med)deltager i noget olgn. EPont.
L.29. gaa ud paa Kalkbrænderiet — der

søger de Skærveslagere i denne Tid.AndNx.
PE.IIL149. Vi skulde vel til at søge en Pige.

KMMøll.B.79. Partner(ske) til Cykle- og
Traveture søges af ung Mand. PoU^/iol944.
18.sp.l. 5.6) (m. overgang til bet. 6) be-

stræbe sig for, arbejde paa (ved fore-

spørgsler, avertering) at skaffe sig arbejde
20 ell. stilling olgn. Fattige, som før ikke

vidste hvad at giøre, kan søge Arbeide og
sættes til Arbeide. Oeconr.//.l(?4. Schand.
F.348. Ung Dame . . søger Stilling paa Kon-
tor. BerlTid."/iol944.16.sp.3. søge plads,
se Plads 5.4.

6) (jf. bet. 6.&) andrage, ansøge om
noget, især paa formel maade, ved indsendelse

af andragende, vi her i Byen . . har søgt for

ham, at hånd kunde blive et eller andet,

30 enten ved Raadstuen eller Byetinget.Holb.
OW.I.l.Du søger lån, men du kan ikke få

det. Hjortø.Kr.55. To Aar efter søgte og fik

han . . en Understøttelse til en Éejse.Vilh
And.Litt.II.321. han havde søgt . . Embede
i en anden By. HuldaLiUk.L.II.237. Efter

Udløbet af den ham indrømmede Orlov
søgte og fik han denne forlænget. ÆArencrM

.

F. 1.498. søge orlov, permission, se Or-
lov 3, Permission 2. || i forb. m. om. jeg

40 har jo aldrig søgt om at blive Bormester.
Holb.Kandst.V4. for at bringe vort Huus
udi nogen Anseelse, har jeg i Sinde at søge
om en liden Characteer (o: titel). sa.HAmb.
1.3. *de søgte om høiere Løn (o: belønning).

Rein.ND.78. en Fyrbøder, som søger om
at blive Lokomotivfører. i2am&usc/i.L.7. (nu
næppe br.) i forb. søge en om noget. Moth.
S1024b. Høysg.S.319. \\ i forb. m. paa. Det
var egentlig talt kun Bud og Karlepladser,

50 han kunde søge pa,3i.VBergstrøm.HN.91. jf.

bet. 5.3: Derefter søgte jeg paa at komme i

en Forretning med Modepynt. Sødb.KP.30.

«abs. Langébek. Breve. 67. Da han længe
avde solliciteret forgiæves, udlovede han

aldrig at søge mere. NyerupRahb.IV428. PE
Benzon.P.39. jf.: Cand. theol. Ludvig From
— han søger. Og naar man hører, at en
„theologisk" Candidat søger, behøver man
da ikke nogen levende Indbildningskraft for

60 at forstaae, hvad det er han søger, natur-
ligviis Guds Rige, som man jo skal søge
først. Nei, det er det dog ikke; det han
søger er: et kongeligt Levebrød som Præst.

Kierk.XIV.248.
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7) (i bet. 7.1 vistnok udviklet af let. 4,

egl.: opsøge en i den specielle hensigt at faa

et mellemværende afgjort; sml. hjemsøge
samt besøge 2.3 og 4; het. 7.2-3 kan være

videre anv. heraf ell. udviklet af bet. 5 (ell. 1))
gøre til genstand for retsforfølgelse.

7.1) (nu 1. br. uden for dial.) m. personen

(sagsøgte) som obj.: anlægge sag imod;
føre proces imod; sagsøge, da er det

Kongens Fiskals Embede . . den, som sig lo

forgrebet haver . . at søge og tiltale efter

Loven. DL. 1—1—5. Kongernes naturlige

Børn skulle ey søgis for andre Dommere.
smst.l—2—2. De skal staae ved det; jeg

søger Dem; jeg stevner Dem. Blich.(1920).

VI.105. Sagen angaaende M. Jon Mogen-
sens forargelige Forhold til sin Hustru havde
Professorerne ikke faaet nogen kongelig

Befaling til at kjende i, og de havde henvist

Biskop Fos til at søge ham for Kapitlet, 20

der jo var Dommer i Ægteskabssager. f?F
Rørd.UnivH.III.69. Tyendet kan . . søge

Husbonden til Betaling ad retslig Vej.For^

Hj.III,3.180. Feilb. UfF. at søges for Ribe

ret, se Ribe(r)ret. || i forb. m. præp. søge
en for ell. (nu næppe br.) om (Moth.S1024b)

noget: DL.5—2—18 (se ndf. 1. 49). søge én

for gelå.Moth.S1024a. (jeg skulde) siden

lade Præsten søge mig derioie. LHøyer.G.88.

En Poet er omtrent i samme Tilfælde som 30

en Sagsøgt, der maaskee har begaaet een

Forbrydelse, men nu søges for en anden.

Hauch.(Hjort.B.I.212). (nu næppe br.) i

forb. m. præp. paa til angivelse af det rets-

gode, der angribes ved retsforfølgelsen: søge

én på ære og \ii.Moth.S1024b. søge paa livet,

se Liv 2.5. 7.2) i forb. søge proces ell. sag
(med en), (nu næppe br.) anlægge retssag

(mod); forfølge ved retten. Moth.S1024b. jeg

søger altid at forlige fattige Folk, som ingen 40

Midler har at søge Procefi meå.Holb.GW.
IY2. jf. den ældre jur. sætning: Hvo Sag

søger, skal Nævn (o: Nævninger, edsvoren

Ret) iiæ\ne.Mau.8260. jf.: Hvo Sag søger,

skal Navn nævne, siger Ordsproget. CBernft.

111.79. 7.3) t m. h. t. gæld olgn.: lade inddrive

ad rettens vej. Ingen kand efter Skiftebrev,

som imellem Arvinger oprettis, enten søge

Gield, eller søgis for Gie\d.DL.5—2—18. hvis

Pengene ikke strax betales, skal jeg søge 50

dem ved Lov og Dom. Høysg.S.21.

Z) undersøge noget for at naa til erkendelse

af dets beskaffenhed ell. for at konstatere, om
det tilfredsstiller de krav, der maa stilles til det;

prøve (ILl); ofte delvis til bet. 1 m. bibet. af

eftersøgning. *De (0: de lærde) søge Skriften

nøie,
I

Men Jesus kjendes ei.SalmHus.168.3.

*ved nøiagtig Søgen (
Hver lille Fold i Klæ-

derne (vi) Tandsa.ge.Heib.Dv.91. Her maa
være et Underlag af Leer; lad dog Grunden eo

engang søge. VSO. || nu især (fagl.) m. h. t.

visse madvarer: undersøge deres godhed, især

ved (med et særligt redskab) at udtage en prøve

og undersøge denne; i forb. som søge (en)

ost (Moth.S1024a. Levin. Husmoderen.l925.
174.sp.2), (en) skinke (Levin. OrdbS.),
smøT(Moth.S548. VSO.Y1.556.614. Levin.).

9) part. søgt, brugt som adj.; især i flg.

anv.: 9.1) (især Q)) svarende til bet. 1. *(du)
finder ei det Søgte? Bredahl.Y226. MKrist.
N.85. 9.2) til bet. 4; om sted ell. person: som
søges meget af kunder, tilskuere, elever, tu-

rister osv.; i videre anv. (jf. bet. 5.5): meget
eftertragtet, dig (0: Jerusalem) skal man
kalde „den søgte Stad, den ei forladte". J5s.

62.12. De aimableste og mest søgte Damer
sysselsatte sig med mig.CBernh.VI.66. (han)
var en søgt B&[k&\al\eeT.JHelms.G.166. Stu-

denter, hvis Navn i „Foreningen" eller hvis

Stilling som Lærere i . . Pigeinstituter . .

havde skaffet dem Adgang til de søgte Huse.
Schand.TF.II.123. (spille)LæTeTen . . var
meget søgt. EChristians.Hj.280. (hans) Ma-
nufakturhandel var den mest søgte i den
lille Stationsby. CorZo^lnd.T^.i7. 9.3) til bet.

5.4, især (Y) om vare: som sælges meget;

efterspurgt. Adr.^/il824.3. Disse Sirtser ere

nu ikke meget søgte. F^SO. en af Pilestræde-

Bibliothekernes mest søgte Romaner. TFa^<.

PF.130. en søgt Torvefrugt. Breds^ed.Pom.

111.413. 9.4) {jf. ty. gesucht, fr. recherché

i sa. bet.) egl. (jf. bet. d.i): som er fundet

frem ved eftersøgning, eftertanke og bærer

præg heraf; som virker noget tvungent,
unaturligt, kunstlet, affekteret; især

om udtryk, forklaring, optræden. Hvortil dog
uophørlig disse søgte Besynderligheder? J5ojr-

ges.L.I.i. Rahb.Stiil.27. Læreren . . katechi-

serer saa temmelig, noget søgt. Mynst.Vis.I

.

80. her havde Søndagen sin stille Hellighed,

Aftenerne deres Andagtstimer; der var deri

intet Søgt, Alt sprang ud af en naturlig

Følelse og et religiøst Gemyt. HCAnd.SS.
Y.129. Der kan pludselig i hans rolige og

som Regel maaske endog vel naturlige . .

Væsen komme noget, jeg vil ikke kalde det

affektert, men søgt. ESkram.HY13. „søgte"

(maniererede) Omskrivninger. BTDahl.Da.
Stillære.(1889).45. Hans Munterhed var uden
Lune og forekom ham søgt. LeckFischer.A.

l'^O.
II (jf. ty. weitgesucht; nu næppe br.)

i forb. vidt søgt, meget kunstlet, affekteret.

spidsfindige og vidt søgte vittige Ord. Suhm.
Hist.1.227. JBaden.Horatius.L367. \\ hertil

Søgt hed. NMPet.Spr.II.244. Brandes.II.

85. (skuespillet) var et fint Stykke . . uden
Søgthed, uden M&neT.KMunk.H.45. konkr.,

om søgt udtryk, ord olgn. (barokken) indfører

. . alle Haande Modsigelser, Paradoxer og

Søgtheder i den kunstneriske Stil. EThoms.
(Tilsk.1936.1.44).

10) i særlige forb. m. adv. 1 0.1) søge af,

(1. br. i alm. rigsspr.) til bet. 1: afsøge;
gennemsøge, (jægeren) blev snart kjed af

at søge lutter Grøftekanter og Sivtotter af.

Markman.S.144. Flere Gange om Dagen
blev Pelle sendt en Omgang paa Havnen
for at søge Skibene af (0: efter arbejde til
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skomageren). AndNx.PE.II.133. 10.2) søge
bort, til bet. 2: stroébe efter at komme bort

fra et sted; tage bort fra. Kaalund.326. Men-
neskene søger bort fra Byen (o: paa fridage).

EMortens.H.209.
|| fdagl.) til bet. 5.6 og 6:

ansøge om forflyttelse fra et embede ell.

fra en stilling olgn. nu skal jeg (o: en

yræst) søge bort . . Der blir et Kald ledigt

paa Qstky&UTi.PoW'iWii.Sønd.S.sf.i. 10.3)

sege efter, (nu 1. br.) til bet. 1; dels: søge

at finde; eftersøge. Brevet maa være for-

lagt; søg nu selv efter! FSO. skatten (sank)

under isen, og dær kan man endnu mærke
kisten, når man søger efter på stedet med
en stang. AOlr.DH.II. 171. dels m. obj., der

betegner rum, gemme olgn.: gennemsøge.
Jeg bar søgt bele Kisten efter. YSO. 10.4)

søge frem || til bet. 1: finde frem. vAph.
(1764). (hun) søgte Trøjerne . . frem af en
SknSe.Bang.Udv.381. uegl.: hun er . . søgt
frem (o: af digteren) fra det virkelige liv.

AOlr.DH.II.55. || til bet. 2. *min Drot dér
søgte

I

djærvest frem i Vaabenstormen. S^
SprO.Nr.169.28. uegl.: søge frem til det
særegne ved en Ting. DSt.1941. 137. 10.5)

søge heu, til bet. 2: De sige Steder, hvor
Vandet søger hen. Gravl.N. 104. Prinserne
søgte altid hen til os Piberdrenge. Dweittnd.

N.IL uegl.: man soger atter og atter hen
til dem (o: digtene) som til en kjær . . Billed-

skat. Ba«d.f'BtoprLex.///.36'9;.
II

til bet. 4:

søge tilflugt (hos), jeg vilde søge hen til Gud.
Job.5.8. Angestfulde søgte vi hen til vor
Beskytter. J6'need.F7//.532. VSO. 10.6) søge
igennem, til bet. 1: gennemsøge. Moth.
S1025. VSO. Kaper. ^ 1 0.7) søge ind, til bet. 2:
(stræbe at) naa, komme ind (i hus osv.).

søge ind i hannen. Moth.S1024a. Blich.

(1920).XY80. Per søgte ind i sit eget Væ-
relse og tændte Lampen. Pont.LP.VIII.235.
(spalter) hvorigennem Dampen kan søge
ind i Røret. SkibsMask.65. uegl.: Som Lærer
(i fængslet) søgte (Kaalund) altid ind til

det menneskelige i Fangerne. VilhAnd.Litt.
II1.659.

Il
(nu især dial.) til bet. 3; t forb.

Bøge ind paa, gaa løs paa; til bet. 3.1

:

Moth.S1024b. Da . . trak de Sværd og
søgte ind paa Biskoppen, der ikke veg et
Skridt tilhage. Molb.DII.II.44. Korch.Godt-
1olk.(1920). 119. til bet. 3.a: Hunden søgte
lige ind paa os.VSO. \\ til bet. 6.6 og 6: an-
søge om arbejde ell. stilling ved en institution
osv. (han) omsatte (sin sociale) Interesse
ved . . efter juridisk Embedseksamen . . at
søge ind i Frbg. Forsørgelsesvæsen. J3iogr,

Haandl€ks.III.(1926).470. Søger De ind ved
politiet? Pol.*/,1941.15.8p.l. 10.8) søge ned,
især til bet. 2: bevæge sig nedad. *Ad en uret
Vei

I
Fra Bjerget ned i Dalen søgte jeg. PalM.

TreD.262. vi søger ned (o: ad trappen).,!ørg.
0F.61. m. tings-subj.: Bag ham var Solen
allerede søgt langt ned imod Fure- og Farum-
Søer. Jfor/cman.Forf.iOÅ. koldt Vand søger
JiedeiteT.SkibsMask.43. 10.9) gøge omkring,

til bet. 1: lede rundt om. vAph.(1764). fug-

lene søger omkring efter føde '< ref,.: søge
s i g om k r in g , se st^ søgende omkring, jf. : Jeg
søgte mig derfor omkring med et speidende
BUk, for at træffe en Leilighed (o : skibslejlig-

hed) til Kiøhenhavn. Refsbøll.Erindringer.

(1856).16. 10.10) søge op (jf. opsøge^
|i
(nu

mindre br.) til bet. 1: finde ved at søge; op-
lede. Lader os søge op et sted i verden, hvor

10 øyens lyst . . regierer. Hersl.SandeChristnes

Skarpsigtighed.(1731).29. *Formodenlig han
Ringen bort har kastet

|
Af Frygt for Følger-

ne, har siden vandret
|

Til Stedet hen, har

søgt den op.Heib.Poet.III.492. VSO. MO.
||

(især Q)) til bet. 2: stræbe efter at komme
op paa ell. hen til et højereliggende sted. jeg

rejste mig fra min Stol for at søge op (o:

fra en kahyt) til Stormens befriende Susen.

Drachm.1.35. (hun) søgte op paa en lille

20 E.ø].Pont.FL.498. Blikket søgte stadig op
over Bnlleine. EBertels.MH.50. uden (tyde-

lig) tanke paa bevægelse opad: Vinden har . .

Indflydelse paa et Toskrueskib, der under
Bakning . . er tilbøjeUgt til at søge med
Agterenden op i Yinåen. Bardenfl.Søm.1.236.

II
til bet. 4, m. h. t. person: opsøge, det var

jo Dem — ikke? som i Morges søgte Greven
op i mit Ens? Biehl.(Skuesp.111,3.77). Bran-
des.Br.I.194. 10.11) søge over (jf. oversøge^;

30 til bet. 2: da min Vens Sygdom toog til, og
ikke af, maatte vi, efter en Maaneds Forløb,

søge over til Kiobenhavn igien. EPont.Men.
III.479. Sibirien var før Krigen blevet Maa-
let for mange Danske, og mange vil nu
igen søge deroyei. NaturensV1919.186. ||

(dagl.) til bet. 5.6 og 6: ansøge om stilling

olgn. i en anden institution osv. (end den,

vedkommende er ansat ved), kun hans Hen-
givenhed for Mester Andrés . . havde hin-

40 dret ham i at stikke af og søge over i noget

andet.AndNx.PE.il.229. (kunde) du ikke . .

tænke dig at . . gaa tilbage til Ministeriet

eller søge over i anden Virksomhed. JETowoW.

S.68. 10.12) søge sammen (jf. sammensøge^;
dels (1. br. i egl. bet.) til bet. 1: samle ved

eftersøgning, søge sit tøi sammen. Moth.

S1024b. Rostgaard.Lex.S208 c. overf.: (Top-
søe) havde Alt, hvad der hører til et helt

Talent, men han maatte ligesom søge de

50 enkelte Stykker sammen fra forskjelligt

Hold og . . arbejde dem ind. Vodskov.SS.52.

II
til bet. (2 og) 4: søge en andens ell. hinan-

dens selskab olgn. „kiender Du en Mand
som hedder Franz Marqvard." — „Ja, vi

har søgt sammen tilforn i Ulkegaden."

Wiwet.D.49. han (begyndte) at søge sammen
med en Kreds af . . Landboere. JPJoc.//.
187. man er (i bromealderen) søgt sammen
ved Søer og Yandløh.VlaCour.Sjællandsæld-

60 steBygder.(1927).85. jf. u. bet. 10.18: Skidt

søger jo sammen, siger man. TDitlevsen.BF.

27. 10.13) søge til, (1. br. i rigsspr.) til bet. 2

(og i): (søge at) komme frem til et

sted, en forsamling; se u. Skidtfolk. 10.14)

XXm. Bentrykt >*/, 1946 19
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søge ud (jf. udsøge^; dels til bet. 1: finde

(noget, som man vil have) ved at lede ell.

vrage (mellem flere ting af lignende art);

udsøge (sig). „Jeg skal have en smuk Karl,

som har tient hos en Visiteer." — „Da har

han forbandet slet visiteret, eftersom han
har søgt jer ud til Kone."' Holb.LSk.IILI.
Vi have taget (o: til present) det Shawl,

som De selv søgte ud. Heib.Poet.V1.29. disse

Exempler er ikke søgte ud; men tagne ved
blot at blade i Bogen.HSchwanenfl.In.73.
II

til bet. 2. søge ud af hannen. Moth.S1024b.
Palnatoke greb til Sværdet, huggede Fiøl-

ner ned . . og søgte ud af Hallen med sine

Uænd.Molb.DH.1.325. Fisken gav sig til at

søge udad for at lægge B,ognen. EBertels.D.

176. om øjne (blik): Sjelens Blik søger ud
over Hverdagslivets snevre Synskreds. ffiV

Claus. Leil.48. (hans) Øjne søgte ud over

Fioiden. Rønberg.GK.lOO. billedl.: Jeg har
aldrig været tilfreds med „vore egne Vind-

verrer", jeg har søgt ud ad baade i mine
Studier og paa mine mange Rejser i Evropa.
Schand.O.II.221. (hun) maatte søge udad
og bort fra sig selv for at kunne udholde
Tilværelsen. TDitlevsen.BF.43.

iSøge-, i ssgr. især af søge 1 (undertiden

delvis til søge S), -bor, et. et slags vrid-

hor, der navnlig anvendes til boring af gennem-
føringshuller til svagstrømsledninger. Tekn
Leks.1.525. -fje(dc)r, en. „Staalbaand,
der benyttes ved Itrækning af Ledninger i

indmurede eller indstøbte Staalrør, som ikke

er forsynede med Trækketraad." Te&nLeÆs.
7.526. -grøft, en. (arkæol.) grøft, som stik-

kes ud over et undersøgelsesfelt til afgræns-

ning af undersøgelsens genstand ell. til oriente-

ring, inden den egl. udgravning begynder. Vi
gravede en Søgegrøft tværs hen over Pladsen.

NationalmusA. 1936. 57. AarbHolbæk. 1943.

178. -jagt, en. (jf. Gangjagt; jæg.) jagt,

hvorved jægeren opsøger vildtet med ell. uden
hjælp af hund (mods. Klapjagt^. VigMøll.HJ.
23.184. Frem.^'/il927.omslag. 2. -jærn, et.

{ænyd. d. s.; nu næppe br.) søger (3) af jærn;

om kirurgisk sonde: Moth.S1026. JBaden.Da
L.627. -kTist, en. (1. br.) (pile)kvist, v. hj.

af hvilken visse personer menes at kunne paa-
vise en vandaare olgn.; ønskekvist Bl&T.
-lampe, en. (jf. -lygte, -lys; fagl.) en
til en bils karosseri fastgjort drejelig lygte,

som fx. anvendes, naar bilisten leder efter

vejskilte olgn. PolitiE.Kosterbl.*/xil925.2.sp.2.

-lygte, en. (fagl.) d. s. Bl&T. -lys, et.

(lys fra) en lyskaster, en projektør; ogs. (0)
d. s. s. -lampe, -lygte. BerlTid.'"'U1904.M.2.
sp.l. Inde paa Søforterne løftede et Søgelys
sit 'Pdihe\ø]e.Rode.KA.28. AutomobilO. bil-

ledl. ell. i sammenligning: Akad.Foreningsblad.
1905.2.sp.2. (jeg har) tumlet med nordiske
Person- og Stednavne . . og kastet Søgelys over
dem fra europæiske og fra hjemlige Syns-
^\inktei.GSchutte.HH.8. Søgelys.JacPaludan.
(bogtitel.1923). Napoleonskrigenes tid, som

netop nu er kommen stærkt frem i offent-

lighedens søgelys. NKrarup. DanmarklSOl-
1814.(1940). 10.

søgen, adj. se II. søgn.

t Søge-naal, en. (zool.) følehorn (1);

tentakel. KSelskNyeSkr.II.375.
Søgen-dag, en. se Søgnedag.

Søgende, et. (nu ikke i rigsspr.) vbs.

til søge (1). *Sin Fod paa Landejord han

10 (o: Diogenes) først i Jylland sætter, | Og
ved sin Lygte der sit Søgende anretter

|

Fra et til andet Sted. IIMikkels.D.49.

Søger, en. ['sø-qar] ({f) Søgere, se u.

Natursøgerj. flt. -e. {ænyd. søger(e), æda.

i ssg. saksøkiare (se u. Sagsøger})

1) om person; især i flg. anv.: I.l) (1. br.

i alm. spr.) til søge 1: person, der søger,

leder efter noget; ogs. (jf. Sandhedssøger)

om person, der søger at efterforske noget,

20 finde en løsning, forklaring olgn. Moth.S1027

.

Skattegravere eller Søgere, som i Haab om
at finde noget, foretog en . . Eftergravning.

Cit.l838.(Wors.OE.178). *giennem Hækker
og Skuur sig sneg den speidende Søger.

Oehl.HD.106. Ranke selv var en flittig og
opfindsom Søger i ATkiwei.JohsSteenstr.HN.

9. de største Søgere og Tænkere. Egeberg.M

.

145. 1.2) (jf. Medsøger; sj.) til søge 6: an-
sø gf er. Søgeren . . havde i hver Henseende

30 været Manden dertil (d: til at opnaa em-
bedet). Rahb.E.V340. Amberg.

2) (til søge l(i)^ om dyr. 2.1) (jf. Høj-,

Lavsøger; jæg.) (jagt)hund, der søger efter

vildtet. JBaden.DaL.627. VigMøll.HJ.149.

2.2) (fagl.) høne , betragtet m. henblik paa
dens evne til at søge sin føde.- (denne høne)

er ikke nogen flittig „Søger". MøllH.III.227.

3) om forsk, redskaber olgn., hvormed man
søger (1) efter ell. undersøger (jf. søge 8^

40 noget; fx. i flg. anv. (jf. ogs. fx. Grube-,

Vandmærkesøger^ ; 3.1) (nu ikke i rigsspr.)

jærnkrog olgn., hvormed noget eftersøges (og

trækkes op). HDahl.AM.94. jf.: og søges der-

efter (o: ved fiskeri paa is), i hver bivåge

med en kroged kep som en nødkrdg, som
kaldes søger. Moth.F196. 3.2) (fagl.) jærn-

redskab, som man stikker ind i noget for at un-

dersøge indholdet.
\\ (jf. Smørsøger slutn.;

foræld.) lang, spids jærnstang olgn., hvormed

50 accisebetjenten undersøgte indholdet af et læs.

Schandrup.Rl^(se u. overspøge^. Jochum
Toldbetjent . . med sin Søger i Haanden,
i Form af en moderniseret Mercuriusstav.

Ing.EF.III.3. Toldbetjentene skulde med
deres „Søgere", lange, spidse Jernstænger,

ransage Køretøjernes Indhold. -4Jeppesen.

Fradetgl.Kbh.(1935).16.
|| (jf. Jordsøger;

om forsk, lange og tynde, ofte rende- ell. rør-

formede (hule) redskaber, som (kan) stikkes

60 ind ell. ned i noget for at undersøge dets be-

skaffenhed. Den udvendige Side af Gravene
(paa Riberhus) mod N.V. og S.V. har, saa

vidt jeg har eftersporet med Søger, endnu
sin Beklædning af Kampestene.Ctf.iSS5.^Bt6e
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AmU940-43.508). Recke.BD.33 Feilb. om
ostesøger: VareL.*587. om smørsøger: VSO.
Nordsjælland.**U1907.2.sp.2. Feilb. 3.3) (med.)

om lægeitistrumenter.
\\ (jf. Kugle-, Saar-,

Stensøger; nu sj.) om forsk, lange og tynde,

ofte rørformede instrumenter, der kan ind-

føres i saar ell. i legemets hulheder for at

undersøge noget ell. for at skaffe passage;

sonde. Mesnard.Jordemoder-Skole.(overs.l749).

250. Cit. 1850. (Rigmor Bendix. Carlo Dalgas.

(1901).118). II
instrument, v. hj. af hvilket

man kan konstatere metalsplinter i det men-
neskelige legeme. IngBygn.l943.141.sp.2. 3.4)

indretning til indstilling af et apparat.
\\ (fot.)

en lille, paa fotografiapparatet anbragt indret-

ning, V. hj. af hvilken man kan se, hvor meget

af motivet der kommer med paa negativet.

Stochholm.Foto.16. Erik ledte efter dem i

Søgeren (o: paa fotografiapparatet).JacPalu-

dan.TS.132.
\\ (jf. Bane-, Kometsøger; astr.)

lille kikkert, der er anbragt paa siden af en

stor kikkert, parallelt med dennes akse, og

V. hj. af hvilken den store kikkert kan ind-

stilles. AWIlauch.(1799).353. LuplauJ.S.89.

3.5) (nu næppe br.) „Et Redskab, hvormed
man niaaler et Skibs Kiølbrydning, naar det

kal ind i Dokken." FSO. 3.6) konisk

nidtspids paa et lokstempel. Hannover.Tekn.

201. 3.7) (telef.) del af automatisk telefonanlæg,

der fører opkaldet hen til en ledig telefonistinde.

SatTid.*'xl923.M.3.sp.l.

4) (1. br.) om forhold, hvorved man søger

frem til erkendelse af noget. Fantasien . . er

en Søger, hvormed man føler sig frem i det,

man ikke ret kender. CKoch.JL.270. jf. u.

Føler 2: smaa underfundige Antydninger . .

Søgere, der var beregnet paa at fremkalde
( t eller andet Livstegn i Ord eller Miner fra

l'Vederikke. Nathans.MP. 156.

Høge-Hig^nal, et. (fagl.) særligt signal,

huormid en radiostation kan kulde andre sta-

tioner, hvis kaldiisignal ikke kendes. Konven-
tion oniTelekommunikationer .(1938) .239

.

t Sø-gevækst, en. [1-2] plante, der vok-

ser i vandet; søplante. LTid.1724.94. EPont.
Atlas. 1.465. \ -gif^j en. spøg. betegnelse for

hjuldamper. Paa den dampende, sydende,
brusende, buldrende Søegig, „Dania" kjørte

jeg gjennem Øresund. Blich.(1920).XII. 141.
•flflider, en. [1-2] (fagl.) baadformet un-

derdel af en vandflyvemaskme ; ponton. Lufl-

jart.18.

I. 2Sø|(ii, subst. (sj. et: EStokkebye.Ava-
Um. (1916).91. Orønb. Hellas. I. (1942). 152).

[smVn] {jf. 8V. socken, no. sykn(a), glno.

sykna; (substaniivering) af U. søgn (hvorfra

det undertiden er variskeligt at skille); jf.

I. Hellig samt u. II. søgn 1; t rigsspr. især (g)

i§gnedag; ogs. om samtlige ugens søgnedage
(oftest i udtrykkelig modsætning til Helg (I.l),

Hellig (1) (hvor flere eksempler findes). Søn-
dag^. »Der er dem, der siger . . | At han
(o: haandværkeren) Søndag slide maa som
Segn. /'/'oier.VV76. Paaske og Jul, Hellig

og Søgn, er gaaet og kommet i disse fem-
ogtyve Aax. Drachm.D.*ix. *Lørdag er Af-

sked med Ugens Søgn. sa.DD.lll. *eget Bo
med Fred og Ro, om Søndag som om Søgn:

I
al hans Digt og dyre Drøm i tusind Ar-

heidsåøgn.Aakj.RS.123.
|| (jf. II. søgn 2)

billedl. Først satte han et skel mellem ar-

bejdets søgn og stemningens helg.Grønb.

Goethe.II. (1939).107. II. Søgn, adj. [smi'n]

10 tidligere ogs. [søq'n] (HDahl.AM.99). (tid-

ligere undertiden skrevet søgen, søgen. Høysg.

AG.142. Ing.DD.1.147. — som gengivelse af

dial. (sjæll.) udtale skrevet syn. Gravl.Øen.4)

.

(ænyd. d. s. (intk. søgn(e)t^, glda. søgn,

æda. sykæn (dagh) (jf. Søgnedage, sv.

socken, oldn. sykn, uskyldig, ansvarsfri; sa.

ord som got. swikns, uskyldig, ren; egl. m.
bet: (dag) paa hvilken alle slags arbej-

der er tilladt (af kirken); se KGLjunggren.
20 Adjektivering av substantiv.(1939).95 ff.; jf. I.

Søgn, Søgnedag) i) (nu især dial.) om (del

af) dag: som ikke er (del af en) søndag
ell. helligdag, den første Søgne Onsdag,
eller Torsdag. DL.2

—

4—5. *Mortensdag
|

Nu er bleven af de søgne. Grundtv.PS.III.
347. PalM.V.272. de søgne Aftener. C£m;.^.
23. ingen Syjomfru havde Tid at gaa paa
Kirkegaarden en søgn Da.g.KMich.SSF.180.
Her sad de og spiste (gildesmad) en søgn

30 mdd&g. Elkjær.HF.52. Esp.318. Feilb. \\ i

udtrykkelig modsætning til hellig (II.3.4); ofte

i intk. søgnt brugt substantivisk, d. s. s. I.

Søgn. *Liv og Død og sandt og Løgn,
|

Strides som med lige Styrke
|
Hver en hellig

Dag og søgn. Grundtv.SS.III. 136. de siede

og slæbte baade Helligt og Søgnt. NPWiwel.
NS.20. Altid hang Forpagteren ude over

Jorden baade helligt og søgnt.AndNx.MS.
II.8. Spørgsmaalet beskæftigede dem over-

40 hovedet ikke, hverken Søndag eller søgnt. sa.

VE.29. Feilb. se ogs. u. II. hellig 3.4. 2) (især

ta) egl.: som er karakteristisk for, foregaar paa
ell. hører til søgnedagene (hverdagene); dag-
ligdags; hverdagsagtig; ensformig og

triviel; (temmelig) banal; trist (og kede-

lig); ogs. (næppe i alm. spr.): som ikke hører

kirken til, ikke er indviet, hellig; profan; verds-

lig. Hver Søndag i det mindste ganske frie
|

For alt det søgne BTydene.Bagges.III.125.
50 *Tu8inde Døgne,

|
Verdslige, søgne,

|
Gyldne

for Kiød,
I

Kan de vel ligne
|
Een Dag af Dine.

Grundtv.SS. 1.141. det søgne Livs dagligdags

TrBi\lhed.Kierk.XII.56. dot Liv, vi lever i,

tykkes os ofte søgnt og indholdsløst. ZaA;

Niels.Maagen.6. (alterkalkens) Forhold til

det Hellige — og Pokalens til det Profane,

det Søgne. Schindler. Liturgi.(1928).l. Dagen
var blevet graa og søgn. Ingen Solpletter.

ErlKrist.BT.127 . \\ om person, hun var
. . en noget søgn Natur, en ægte Dat-
ter af den . . stive Redaktør. ZaÆA^teis.

Maagen.36. *vi selv bliver sølle og søgne.

OlafHans.ND.45. jf. Feilb.
|| (1. br.) om ting:

som bruges til daglig ell. er af en jævn,

19*
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tarvelig art. * Korsøers alt længe søgne Kirke.
Bagges.II1. 123. * Ukendt vandrer, forklædt
i søgne

I

Klæder, Kalifen ioThi.Gelsted.Dan-

sensAlmagt.(1921).45. jf. Feilb.

!Sø|;ne-, i ssgr. ['smina-] af II. søgn (1);

t ssgr. Søgne-dag, -ting (s. d.) samt (nu næppe
Ir.) i ssgr. som Søgne-aften (VSO.), -eftermid-

dag (smst.), -formiddag (PhysBibl.III.362. jf.

Søgnformiddag. smst.IX.98). -dag, en. (1. ir.

Søgn-. Rostgaard.Lex.S209b. AchtonFriis.

DSØ.II.98. Brøndum-Nielsen.GG. 1.300. —
tidligere ogs. skrevet Søgen-. LTid.1736.227.
Stampe.II.267. jf. Moth.S1027). {ænyd. d. s.,

jf. æda. sykæn dagh, sv. sockendag (fsv.

sokna-, sykn(a) dagh^, no. syknedag; til

II. søgn; til dels i forb., der staar paa
overgangen ml. attrib. forb. og ssg.; i rigsspr.

nu især tp) ugedag, som ikke er søndag ell.

helligdag; hverdag (1) (ofte brugt mods. Hellig-

dag; sml. u. Hverdag 1^. Bønderne anvende
de Søgnedage paa at SiTheide.Stampe.il.267.
ingen Degn vægrede sig ved at betroe ham
Kirkenøglen om Søgneda.ge.Blich.(1920).XX.
11. Den Slags (o: guds ord) har En godt af

baade hellig og Søgnedag. Zir/cD.17. billedl.

(jf. II. søgn 3/- *Synd og Død med Gru
og Plage

I
Eders bitre Søgnedage

|
Kom-

mer ej min Glæde \ed.Boye.(SalmEj.401.3).
*Jeg kunde ønske . . engang en Fridag;

|

Men Søgnedage bliver alt mit IÅ\.Recke.
Mich.41. -tinSy et. (ænyd., glda. d. s.; jur.,

foræld.} (en især i Sjælland og Skaane anv.)
betegnelse for det første ting (den første ting-

dag) efter helgtidernes, navnlig julehelgens,

ophør (sml. Drikke-, Snapsting^. JySaml.I.
75. PJJørg.RH.246.
Søgningf en. ['sø*q,neri] ell. (gldgs.,

dial.) ['smineix] flt. -er. (glda. d. s. og søk-
ningh (Mand.93); vbs. til søge; jf. II. Søg,
Søgende) det at søge; især i flg. anv.: \) (03,
nu 1. br.) til søge 1. LTid.1726.313. efter

lang Søgning fandt man hvad man søgte.

FrSneed.I.133. „Jeg har ledt efter dig." —
„Ledt efter mig? . . hvor?" — „I den anden
Stue." — „Jeg kunde nok vide. Søgningen
gik ikke langt." Oehl.XV11.144. Bogan.1.2.
det man oplever i vore Dage er Søgningen
efter en umiddelbar Vej til Kristi Personlig-
hed. Gadsitfa5r.i934.5SS. 2) til søge 4: det at

komme paa, besøge et sted (hyppigt, regel-

mæssigt) med et bestemt formaal; spec. (jf.

Hus- (2), Krosøgning; og nu især): det at

komme som en kunde og handle, købe; det,

at en forretning, kro olgn. søges af kunder,
gæster; ofte i forb. som faa, have søgning,
forunde (SorøAmtstid.^U1944.9.sp.3), un-
de (VSO. AntNiels.FL.il.4. Elkjær.MH.9)
en sin søgning (jf. u. I. Næring 2.3^. Sort.

(SamlDanskeVers.^VII.221). Søgningen der-

til (o: et kapel) var saa megen, at ikke half-

parten kunde finde na.ds.Slange.ChrIY1138.
Min heele Næring og Søgning er gaaet bort.

Argus.l771.Nr.45.2. Han (o: lægen) havde
saamænd ogsaa en svær Søgning. Blich.

(1920).XXIV.102. Jeg har min Søgning i

den forgyldte Øltønde. Træffer du mig ikke
der, træffer du mig nok paa Børsen. Bredahl.
1.167. jeg (o: en skræddersvend) troer, jeg
vilde faae god Søgning, naar jeg nedsatte
mig her i Byen.Hostr.SpT.il. 4. Ajes (o: en
skærslipper) havde Søgning, naar han var
ude paa Éeise.JVJens.HH.51. I det 2det
Aarh. e. Kr. var Søgningen saa ringe, at

10 det forkomne Orakel kunde nøjes med at
have aabent en Dag hver Maaned. FrPowI-
sen.DG.43. 3) til søge 5

||
(nu sj.) til søge 5.i.

min egen Veltfærts Søgning. ^ørn.Moroi./.
13. Saligheds Søgning. LTid.i74i.354.

||
(nu

næppe br.) til søge 6.4: efterspørgsel (efter

en vare). Naar Vahre ere . . brugeUge, saa
bliver deres Søgning almindelig. Schytte.IR.
11.250. Desuden ere og Priserne noget af-

hængige af den forskjellige større eller mindre
20 Søgning. Blich.(1920).XXI1.146. Søgningen

blev saa stor, at tyve Aar senere var den
(o: bogen) slet ikke til at isiei.Brandt.CP.47.

4) (jf. An-, Medsøgning; sj.) til søge 6. der

er søgning nok om den bestilling. JlfoiA.^S'

1027. en af mine mange Søgninger paa
Flsids. AaseHans.EK.26. 5) f til søge 7: det

at sagsøge nogen for en domstol. Moth.S1027.
Nørreg.Privatr.V.20. 6) (jf. Hussøgning 1) f
til søge 8: undersøgelse. Smørrets gode Egen-

30 skab maae ved dets Søgning erfares. Cit.

1794.(SøkrigsA.*Rrrr4^)

.

tU sø-graa, adj. (1. br.) graa som havet

i mørkt, skyet vejr. *dine søgraa Øjne skinned

I
i en dunkel Feherglød. Drachm.SB.88.

HRaage.DagHrude. (1906). 125. -grænse,
en. grænse over vand (havet) (mods. Land-
grænse 1^. Scheller.MarO. Berlin.S. 1.483.

-Sræs, et. [1-2] (jf. Havgræs^. ^ I) om
(forsk, slags) tang. EPont.Atlas.1.463. *slimet

40 Søgises. Drachm.iJD.85. KuskJens.Søm.349.
spec. om bændeltang, Zostera marina L.

Bentzien.Færsk-ogSaltvandsaqvarier.(1862).56.

jf. VSO.; ogs. (T) om de tørrede blade af bændel-

tang, anv. til stopning af madrasser olgn.:

Nytteplanter.388. \\ spøg., i forb. rødtræ med
søgræs, se Rødtræ. 2) (især fagl.) stængelen

af en udenlandsk sivplante (af slægten Carex
L.), der anvendes som flettemateriale (fx. til

kurvemøbler). Hage.*889. flettet Søgræs. BeA:.

50 Nr.6P*/d936.§l. hertil fx. Søgræs-bord,
-stoL TomKrist.P.78. 3) f vej-pileurt, Po-
lygonum aviculare L. (vel fejl for So-

græsj. CGRafn.Flora.638. Hornemann.OP.*
389. -grøn, adj. (ænyd. d. s.; jf. glas-,

havgrøn; fagl. ell. QJ) grøn (grønlig) som
havet; klar blaagrøn. *de Søe-grønne Bølger.

Helt.Poet.25. *Da steg en . . Mand af Flod
|

Med Stang i Haand, med et søgrønt Skiæg.

Oehl.XXX.75. en Olding i en søgrøn Dama-
60 skes SlohTok.RUss.U.121. *Sorte Fjer med

søgrønt Stænk
|
og snehvid Hovedtop (o:

paa en høne).Rich.I.31. HavebrL.^231.

Søgs-maal, et. ['sø?q,s-] (glda. d. s.,

no. dial. søksmaal; 1. led vel til søge 7, dan-
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net efter andre lign. ssgr., se u. II. Maal 6;

;/. Sagsmaal; jur.) det at anlægge sag mod,
sagsøge en for en domstol (jf. Sag 1); mellem-

værende, som indbringes for en domstol til

retslig afgørelse; borgerlig retstrætte; proces.

•Strax er Rettens Tingbog lukket, og ei

Søgsmaal meer at høre. Lous.Pope.57. (de)

truede ham . . med Søgsmaal og svær Straf.

Hauch.VL284. Den, der vil rette et Scgs-

maal mod en umyndig Verson. JurFormu- \q

larbog.*20. TorbenLund.LovenomForfalterret.
(1933).193. Feilb. \\ hertil bl. a. Søgsmaals-
gruiid (o: det forhold, hvorpaa en under en

proces fremsat paastand grunder sig. Sal.*

XXI1.989), -ret (o: ret til at anlægge sag.

PoulAnd.F.433).
nøgt, part. adj., Søgt-lxedy en. se u,

søge 9.

»o-fi:ud(iiide), en. (ænyd. d. s.; nu
1. br.) havgud(inde). Moth.SlOlS. Holb.Me- 20

tam.46. VSO. MO. -gus, en. ((3, 1. br.)

d. s. s. Havgus ; ogs. om frisk søluft, der blæser

ind over land. S&B. (man) indsnuser den
ferske Søgus. Holstein. (Sydsjælland. (1934).

[4]). -gut, en. rask og kvik, ung sømand;
ogs. (jf. I. Gut 2 sluin.) som rosende ell. for-

trolig betegnelse for en sømand, især en

matros. *Da kom en Søgut siet og ret,
(

Med beget Kofte, hærdet Haand.OeW.
XXIV.257. Blich.(1920).XXIII.31. *Paa 30

Skandsen — tankefuld
|
En gammel Søgut

st&&eT.Holst.I.163. Drachm.DJ.11.176. Schel-

ler.MarO. -ffjtje, en. [1] (geol.) gytje i ell.

fra en indsø. WesenbL.(Meddelelser fra da.geol.

Forening.VII. (1901). 1). -haandværk,
et. (især fs) søfart, sejlads, betragtet som
erhverv ell. næringsvej. Scheller.MarO. jf.:

saadant paa de Tider almindeligt Søe-

Haandverk (o: sørøveri). Thurah.B.52. -han-
del, en. I) (jf. II. Handel 2) f søfart; 40

søvæsen. DL.4—8—1. Moth.S1019. 2) (især

f) handel, ved hvilken varerne føres ad sø-

vejen i skibe; handel til søs (mods. Landhandel
1). KiøbmSyst.II.106. Molb.DH.11.313. Ha-
ge.*510.

II
hertil (ell. i nogle tilfælde delvis af

Sø- og en ssg. m. Handel som 1. led, som
fx. Handelskompagni^ bl. a. Søhandels-
havD, -kompagni, -ret, -selskab, -societet,

•stad (0: by, der driver søhandel), -hand-
lende, part. adj. (1. br.) som driver sø- 50

handel (2). det tidligste søhandlende Folk,

Historien kiender, Phoenicierne. Molb.(Hist
Tid8skr.IV.653). -handler, en. (1. br.)

person, der driver søhandel (2). Veel Baby-
lon I . . Snart hyler omkring dig

|
Selv Søe-

handlernes Hob, som berigedes før af din

'Vfi\\yat.Bagges.NblD.324. Drachm.STL. 16.

•hane, en. {ænyd. d. s. (i bet. 2.2 og S),

iy. »eehahn; sml. -høne) I) (herald.) kunst-

nerisk fremstilling (gengivelse) af en hane eo

med fiskehale, anv. i vaabenskjold. PBOrand-
iean.Heraldik.(1919).152. 2) om dyr. 2.1) \.
navn pau (forsk, arter af) svømmefuglen lom,

Colymbus. BornholmsAvi8.*U1886.1.8p.4. Seier.

BornholmsFugle.(1932).53. \\ især om rødstru-

bet lom, C. septentrionalis. EPont.Atlas.1.621

.

Kjærbøll.729. 2.2) f \ om forsk, fisk; især

(jf. -kok^.' knurhane, Trigla. Moth.S1018.
Pflug.DP.1062. EPont.Atlas. 1.651. Cuvier.

Dyrhist.1.374. *(han) betragted
|

. . de vidt-

hensprællende Fiske . .
|
Søhanen knurred med

opreist Kam; thi Dybet den elsker. ^attcft.

DY.11.40. jf. Krøyer.1.85. 3) (sml. Snap-
hane 1; foræld.) om person: fribytter (1);
kaper; sørøver; undertiden spec. om anføreren
(EPont.Atlas.III.145); ogs. om tapper (gam-
mel) søkriger; søhelt; ell, om djærv, kæk,
erfaren, gammel sømand, især: paa orlogs-

fartøj (spec. søofficer). Denne forvovne Søe-

Hane (0: skipper Clement). Holb.DH.lI.305.
*„Hvo est du, ædle Skygge? Jeg formoder,

I

En gammel Kæmpe, sendt fra Heltetiden?"
— „Søhane, flink som du (0: Tordenskjold).''

Oehl.XV.78. Gale mod ham (0: kong Skjold)

turde ingen Søhaner,
|
De for hans Navn

som for Kronborg strøg Seil.Grundtv.PS.
VIII.35. Kongens Mænd bukker under for

Søha.neTne.AOlr.FA.98. 4) [6] hane, der

er anbragt under vandlinien i et skib og tjener

som til- og afgangshane for søvand. Bardenfi.

Søm. II. 117. SkibsMask.23. -hare, en.

(zool.) I) baggællesneglen Aplysia (der har to

lange, om hareøren mindende følehorn). Nem-
nich. Brehm.Krybd.811. BøvP.III.464. \\ tid-

ligere ogs. om snegle af slægten Tethys. Nem-
nich. 2) (nu næppe br.) grønlandssæl, Phoca
grænlandica. Skrivter afNaturhistorie-Selska-

bet.I,2.(1791).168. -havn, en. (især 4,.)
havn, der ligger ved havet. Holb.Intr.I.591.

den store vidtberømte Søhavn Livorno.
Winth.VIII.226. Scheller.MarO. jf.: *Dan-
mark, i tusend Aar

|
Søhavn og Bondegaard.

Rørd.Den danskeKøbmand.(191 7).31. (3 -helt,
en. (ænyd. d. s.; jf. -kæmpe) person, der har
udført store bedrifter til søs, især: i søkamp.
Søren Norbye var een af de største Søe-
heldte paa de Tider. Holb.DH.lI.44. det
stolte Englands stolteste Søehelt (o: Nel-

son).Rahb.Tilsk.1801.220. FrNygaard.KK.53.
-herredømme, et, (især fs) herredømme
{l.i)paa havet. Amberg. VSO. D&H. -hest,
en. (ænyd. d. s. (i bet. 3), jf. ty. seepferd) i)(jf.
Havhest 3; især mytol.) hestelignende fabel-

dyr, som (kan) færdes paa havet. Gierlew.

Italien.I.(lS07).127(se u. Muskel 2). Hav-
guden Poseidon kjørtes af Søhestene Euke-
lados, Renoe, P]riolo og Glaukos.Op/fi.'/TT
358. jf. Brandes. V.282. 2) (jf. Havhest 1)

t flodhest. Moth.SlOlQ. vAph.Nath.III.357.

3) t hvalros. Amberg. VareL.(1807).III.157.
CollO. 4) \ naalefisk, hvis hoved er bøjet

forover i vinkel med kroppen og (derved)
minder om et hestehoved; Hippocampus (mari-
nus); havhest (2); ogs. (zool.) om dyr af den
til naalefiskenes familie hørende underfamilie
Hippocampini (DanmFauna.XX.12). vAph.
Nath.III.354. Smaa trævlede Søheste . . sid-

der i Tangen gjort fast ved Snohalen. 77



299 Idehistorie ISøjle 300

Jens.Br.l32. Boas.Zool.*509. 5) (jf. bet. 1;

poet., 1. hr.) fartøj; skib. *Han indtil Verdens
Ende

|
Forbi Gibraltars Vestervand

|
Sin

Søhest lader rende. Falst.209. jf. AchtonFriis.

DØ.III.400. -historie, en. (1. br.) I) hi-

storisk fremstilling af et lands koffardi- ell.

(især) krigsflaades forhold, bedrifter osv. Dan-
marks og Norges Søe-Ristorie. Holb.fbogtitel.

1747). VilhAnd.Litt.IY237. 2) fortælling, be-

retning om (en persons, en besætnings) op-

levelser til søs. Baadsmanden med Skraaen i

Munden og Huggerten ved Siden, ham man
kendte saa godt fra al Verdens Søhistorier.

KLars.Ci.80. -horisont, en. 4>- grænsen

mellem himmel og hav; kim(m)ing. OpfB.^I.

122. t -horn, et. (skallen af) en havsnegl,

vist spec. Buccinum undatum, trompetsnegl.

Pflug.DP.532. vAph.(1764). \\ ogs. om
hornkorallen Oorgonia ceratophyta. Nemnich.
-hund, en. (ænyd. d. s., ty. seehund) I)

(jf. Havhund 1, Hund 3.2; nu 1. br.) sæl

(I); sælhund. Pflug.DP.821. Bagger.11.417.

Fleuron.VS.125. 2) (jf. Havhund 2) t \
en art haj; hundehaj. Moth.SlOlB. Reiser.IV
230. 3) (jf. Hund 4.3; nu 1. br.) person, der

har sejlet meget, er vant til livet paa havet;

søulk. Grundtv.Snorre.il. 117. NatTid.''/d939.

Id.sp.l. -hvirvel, en. [6] (nu næppe br.)

hvirvel (l.a) i vandet; malstrøm (1). vAph.

(1759). ConvLex.XVI.708. -høne, en \.

1) (jf. -lom; nu næppe i rigsspr.) hornet

lappedykker, Podiceps auritus. OFMUll.Zool
Pr.20. Funke.(1801).1.243. jf. Kjærbøll.719.

2) (dial.) hunnen af vadefuglen brushane.

Machetes pugnax. Feilb. f -igel, en. (jf.

Igelkær^ søpindsvin, -igle: Nemnich. Cuvier.

Dyrhist.II.329f. I. f -iffle, en. en slags

blodigle (1). vAph.Nath.1.383. II. -igle, en.

se -igel. -indrullere, v. vbs. -ing (For-

ordn.y21770 og '/il802). C;^, foræld.) op-

tage (det til tjeneste ved sømagten pligtige

mandskab) i sørullen. Bl&T. især i part.

søindrulleret anv. som adj. Nørreg.Privatr.

1.377. Forordn.'/il802.§6.11. \\ hertil Søind-

ruUerings-chef, -distrikt (jf. Sødistrikt 2),

-fond (o: fond til bestridelse af de med sø-

indrulleringen forbundne udgifter. PU^Ut
1827), -officer, -patent (Prom.^^UlSOS. d. s. s.

Sø(rulle)patentX -session (jf. Søsessionj,

-væsen, -is, en. (sj.) havis. Æreboe.l5.

ISøj, en. se Sadde.

Sø-jagt, en. (1. br.) I) [1-2] jagt paa
havet (efter sø- ell. strandfugle) ell. paa ind-

søer. VSO. MO. 2) det at flakke om paa havet

paa sørøveri, (vikinge)togt olgn. VSO.
I. ISøje, en. se Sadde.

II. søje, V. se søge.

I. ISøjle, en. ['smila] Cf skrevet Seule.

Steffens. (PhysBibl.XV 320). Hallager. 111).

flt. -r. {fra nht. såule (oht. sul, mnt. sul(e),

holl. zuil, oldfris. sele, oeng. syl, jf. got. sauls^;

egl. sa. ord som I. Sule; jf. II. søjle)

I) (jf. I. Pille 1.1, I. Støtte l.i; et rundt

(cylindrisk ell. polygont), smækkert, opret-

staaende og i reglen fritstaaende legeme
af træ,, sten ell. (nu ogs.) beton, jærn olgn.,

i reglen udformet med en særlig afslutning

foroven og forneden (jf. Søjle-hoved, -fod^.

I.l) om saadant legeme, anvendt som
(arkitektonisk) led i bygningskonstruktion,

især: til understøttelse af en overbyg-
ning (bjælker, buer, hvælvinger olgn.) (i reglen

slankere end en pille (I.l.i)^. *Lad høie Søiler

10 (Oehl.PSkr. 11. 365: Piller) hvalte Hvæl-
ving hæTe.Oehl.(1835).VI.310. Buerne bleve
baarne af dobbelte, ranke Søiler. Winth.Nov.
125. *l Kirkens Korsgang under ranke Søjler

(
gaar Klang af Daabens Vand og Gravens

iiøgler. Rich. 1.47. vi bygger Templet med
doriske Søiler. KMunk.El.35. (altanen) hvi-

lede paa Treesøiler. Bergstrøm.Ve.76. *Højt
sig rejser vor Krop,

|
bliver rank som en

8øile.Schand.SD.38. MartinAHans.JR.61.
20 II (jf- I- Psel 1.5 slutn., 1. Støtte l.i slutn.;

1. br.) i forb. som hæve sig, staa paa
søjler. *I)a vil den grønne Høj sig hæve

|

paa Søjler, støbt af Ildens Blod,
(
og Dværge

vil . .
I
udhamre Guldets rige Flod. Røse.

MD. 195. Hele Hotellet stod paa Søjler for

at servere for os. LeckFischer.EnKvinde paa
fyrre.(1940). 159. 1.2) om saadan støtte,

der er anbragt frit, som selvstændig
genstand (jf. Plakatsøjle^- især om støtte

30 af sten, marmor olgn., brugt som monument,
ell. om støtte af træ, marmor olgn. brugt som
møbel, hvorpaa anbringes buste, kunstgenstand,

palme olgn. *0m Søjler, Støtter og Stene
|

gror Roser og Vedbendgrene (o: paa en

kirkegaard). LCNiels.Va.il. Marcus Aurelius

Søjle, en Æressøjle af Marmor med Kapitæl
og B&9is.Sal.''I.840. jf.: Minde-Søjler.
Elling.RH.97. jf. Søjle-boer, -helgen: Den
navnkundigste (stylit), Simon, tilbragte 30

40 Aar paa en 36 Alen høi Søile ved Antiokien.

FrHamm.Kirkehist.1.257 . de gamle Ene-
boere, der søgte ud i Ørkenen, og stod paa
en Søjle der for at herliggøre Gud. KBlixen.
Vinter-Eventyr.(1942).173. || Herakles's
søjler, d. s. s. Herakles's støtter (se u. I.

Støtte 2.i;. VABloch&JMSecher.Gr.-rom.My-
thologi.^(1889).276. SaUXI.281. (.3) (m.
overgang til bet. 2.\) om saadan støtte,

brugt som del af møbler (jf. fx. Søjle-

so bord, -spejlj, inventar , rækværk olgn.;

spec. (tøm.) om den sværere støtte for enden

af trapperækværk: mæglersøjle. Den ydre
Grundform af disse Skabe er gjerne hel arki-

tektonisk, med Søjler, Pilastre, Gesimser
o. s. V. Bucher. Kunstindustrien, (overs. 1873).

158. OpfB.WIII.509. (altertavlerne) smyk-
kedes med to ell. fire Søjler. Sa^^/.552.

2) overf., om ting, der ved sin (slanke,

cylindriske) form ell. ved sin anvendelse (som

60 støtte for noget) minder om en søjle (I.l).

2.1) (fagl.) om (cylinder-, pilleformet) op-
retstaaende og bærende, understøttende
del af ell. underlag for redskab, maskine

,

apparat olgn.; ogs. om redskab, apparat
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osv. af form som en søjle (1). Saa skønne

disse Instrumenter (o: ægyptiske harper)

end ere, mangler de dog et vigtigt Led,

nemlig Støttepunkt for Strengebesætningen,

„Søjlen", ioT&n.Musikkat.él. Mindre Bore-

maskiner . . bestaar . . ofte af en Søjle,

hvorfra der er indbygget Lejer for en Bore-

bøsning og til Ti\9pændingsTøT.SaUIII.683.

Strømaftageren (paa de toetages vogne) var

anbragt paa en Søi\e.Kbh.sSporveje.(1936).

84. om møllepæl (1): PSchrøder.Maskinlære.

III.(1918).374. om fordelingssøjle : Eag.IV.

184(se u. Fordelingsbord^. 2.2) om (del af)
plante (busk ell. træ), der har form som
en søjle (1). (en vis slags enebærbusk) ud-

masrker sig ved at danne en smal, tæt Søjle.

Sal.'XIII.249. især (poet.) om træstamme:

*der var svalt under Bøgekroner,
|
som tin-

graa Søjler i Blæsten h&r. Holstein.Æ.15.
Bøgenes graa S,ø]ler. HVClaus.DL.103. 2.3)

(anat., zool.) om søjleformet del af le-

geme, skelet, skal. jf. Hvirvel-, Rygsøjle;

sml. Hornsøjle. || (jf. IL Spindel 2.3; nu
næppe br.) om aksen i et sneglehus: skalsøjle.

Boas. Zool.*384. ell. om tilsvarende del af

sneglen (2.5) i øret. Anat.(1840).II.314. 2.4)

om søjlelignende masse ell. formation.
en Søjle af Sølvtallerkener. UnivProgr.1942.

1.50.
II (jf. Porfyrsøjle; geol.) om størknet

stenmasse, der fremtræder som lange,

slarike legemer, (et) i 4sidede uregelrette

Seuler krystalliseret Fossil. Steffens.(PhysBibl.

XV320).
II
om luft-, ild-, røg-, lysmasse olgn.

(jf. ssgr. som fx. Damp-, Ild-, Luft-, Lys-, Røg-
søjle^. Vinden slog Røgen ned og krummede
den lange blaa Søile som et Spørgsmaalstegn.

Tolderl.F.III.64. i Baggrunden staar Vul-

kanens røde Søile. Gelsted.Gunnarsson.(1926).

46. Pludselig saa han Sneen rejse sig i en

Søile. KnudAnd.HH.143. jf.: Gassøjlen (o:

i gasledning). IngBygn.l940.216.sp.2. Blæsten

ligesom hvirvlede ham bort. Mørket sugede

ham til sig . . han raabte op i en stigende

Vindsøjle noget, sagtens et Fa.Tvel.Myl

Erich.S.26. \\ om kviksølvsøjle; ogs. (t. br.)

om det omsluUende glasrør. På Jonassens

barometer sad søjlen løst. Grønb.SY212.

jf.: Thermo meter- S øilen.CoH.^^C^nd.
BC.11.247). OpfB.U1.384. \\ (jf. bet. i) i

sammenligninger. Som graa, lodrette Søjler

forbandt (bygerne) Hav og Skylag til hin-

anden. Esmeralda (d: et skib) laa som i en

Søjlehal. 0«cJcn.s. i' />..30. Blodet sprang som
en rød Søjle fra hendes Hjerte op i hendes
K\nåer.Bu^hh.MenneskervilværeOuder.(1935).
211.

II
Voltas søjle, (fys.) d. s. s. Voltas

støtte (u. I. Støtte 2.3^. FBarmwater.Mek.
Fysik. (1894). 191. \\ i videre anv., om forhold,

der forestilles (afbildes) som en stigende og falden-

de kviksølvsøjle. Prisdannelse. De forskellige

Lag for Prissøjlens Opstaaen, hvor de kom-
mer fra, hvorledes de opstaar, og hvilken Ka-
rakter de skal have for at fremtræde tydeligt

og klart i Vnssøilen. IngBygn.l942.29.sp.l.

3) Q) billedl. anv. af bet. 1-2, om person
ell. forhold, der bærer, understøtter noget;

(grund)pille; støtte (1.3). Guds Hus . . er

den levende Guds Menighed, Sandhedens
Søjle (1819: Piller^ og Grundvold, irim.3.
15(1907). Artikel 16, Folkeforbundspagtens
bærende Søile. PoI.*''/a1926.9.sp.1. jf.: det
viser sig snart, at denne Bonde, der er en
Søjle af Gudstro om Søndagen, om Hver-

10 dagen er karrig og snæversindet. TomKrist.
(Tilsk.l930.1.142).

II. søjle, V. ['smila] -ede. (til I. Søjle;

sj.} intr. ell. refl.: strække ell. bevæge sig
lige opad som en søjle (I.l). Bøgestam-
merne faar intetsteds (i Vestjyllarid) Lov
til at søjle sig for den evindeligt klippende
B\æst.KMunk.(Vestjylland.(1939).Indl.l). Il-

den søjler op af Jorden som fra en Vulkan.
Billed-Bladet.*U1939.19.sp.l.

20 Søjle-, i ssgr. af I. Søjle, især (bygn.)

i bet. 1.1 (jf. lign. ssgr. u. Pille- 1, Støtte-

sp.89P''^); saaledes fx. (foruden de ndf. an-

førte): Søjle-art, -diameter, -form, -formet,

-formig, -lignende, -mellemrum, -par, -rad,

-række, -stump, -system; endvidere kan næv-
nes (1. br.) adj.-ssgr., der rummer en sammen-
ligning, som søjle -fin (ThitJens.SK.1.191),

-rank (Schand.UD.134. MartinAHans.NO.
175), -ret (Drachm. Il1.358). -afson-

30 dring, en. [1.2.4] (jf. Afsondring 1; geol.)

det, at en masse af visse stenarter ved størk-

ningen deles af regelmæssige sprækkesystemer

i lange, kantede prismer, der staar vinkelret

paa afkølingsfladen. Uss.AlmGeol.30. Sal.*

11.713. -apparat, et. [L2.i] (kem.) ko-

lonneapparat; kolonne (2.2). OpfB.^III.reg.53.

-arkade, en. bueformet, af søjler baaret,

aabning; buegang, baaret af søjler. JLange. I.

312. -baaren, part. adj. om (del af) byg-

40 ning: som bæres af søjler, under en søjle-

baaren Kuppel (risler) Fontæner. Jørg.JF.II.

125. en søjlebaaren Kuppelbygning, i/yi^ms.

Rytterstatuens Hist.(1933). 105. -basalt, en.

[1.2.4] (geol.) basalt i søjlelignende masser,

fremkommet ved søjleafsondring. Sal.^II.713.

-basis, en. fodstykke for en søjle; søjlefod.

Persisk Søjlebasis i Klokkeform. VerdenGD.
1.234. i flt. -baser: HMatthiess.H.112. -ben,
et. [1.2] (zool.) en for mange øgler ejendomme-

50 lig knogle, der gaar omtrent lodret fra isse-

benet ned til vingebenet (Columella). Boas.

Zool.*536. -blomNt, en. [1.2.2] ^ udenlandsk

plante af slægten Stylidium. 8cfialdem.HB.il.

351. -blomstret, adj. (bot.) i flt. (de) søj-

le b 1 o m s t r e d e , om planter af ordenen Colum-
niferæ, hvis støvtraade (hos de fleste af familier-

ne) er sammenvoksede til et rør, der danner som
en søjle i blomstens midte uden om støvvejen.

Warm.Frøpl.274. SaVXXII.992. -boer,
60 en. (jf. 1. Søjle 1.2 og Støtte(be)boer; 1. br.)

søjlehelgen. Styliterne o: Søjleboerne. AfoWe-

sen.M.i80. -bord, et. [I.l. 3] bord, hvis plade

bæres af en søjle. Larsen. FagOSnedk. den
gamle Mahognisofa med Søjlebordet. Søiberg.
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KK.I.32. -boremaskine, en. [I.2.i]

en særlig slags boremaskine; se nærmere Thau-
low.M.1.187. TeknLeks.1.68. -hnndt,eL (jf.

-knippe og Knippepillej Iundt af (sammen-
sfødende) søjler. PYGrove.Danmark.(1870).
31. OfiB.H.178. -bygning, en. lyg-

ning, hvis tagkonstruktion hæres af søjler,

ell. som er prydet med en ell. flere rækker

af søjler; ogs. om søjlegang, kolonnade. VSO.
OpfB.^I.154. -enebær, en. [1.2.2] 2( navn
paa to søjleformede varieteter af enebær: Ju-
niperus communis L. var. suecica Loud. og

Juniperus communis var. hibernica Gord. Cit.

19o9.(OrdlS.). -fod, en. (jf. -basis^ den neder-

ste, i forhold til søjleskaftet fremspringende, del

af en søjle; en søjles fodstykke; undertiden i

videre anv., om underlaget for søjlen(s fod-

stykke) (jf. ConvLex.XVI.709. MO.). Eosir.

DD.3. TeknLeks.1.526.
\\ (jf. I. Søjle 1.2

og 2.i) søjle, der tjener som fodstykke for noget,

ell. søjlelignende underlag, en Buste, som
han . . løfter hoit paa en rank Søilefod.

Recke.(Ploug.II.XXXVI), fritstaaende Maski-
ner paa ^øi\Qloå.IngBygn.l942.Nr.l8.annon-

ce. -formel, en. (fagl.) matematisk formel

til beregning af en søjles bæreevne. Sal.^XXII.
992. -gaard, en. rum ell. (lukket) gaard
omgivet af søjlerækker ell. -gange; peristyl;

ogs. (1. br.) om søjlegang; kolonnade (jf.

ÉjælpeO.). Han . . gik selv frem mod Husets
Herre, hvem han saa vandre rundt om Søjle-

gaardens STpnngvamd. SMich.Gio.131. Tilsk.

1938.1.354. -galleri, et. galleri, hvis tag-

konstruktion, overbygning hviler paa søjler.

Stilart.216. -gang, en. overdækket gang med
søjler til begge sider ell. til den ene side;

kolonnade. Domkirken . . er en ny Bygning
med en . . stor Forhalle eller Søilegang.

Molb.Reise.III.77. Dette muselmanske Tem-
pel er en . . stor Steenbygning, der hviler

paa syv Søileg3inge.Goldschm.NSU.VII.167.

Børsen bliver holdt i en aaben Gaard, der

er omgiven af Søileg&nge. smst.182. Jesus

gik omkring . . i Salomons Søjlegang

(1819: Bneg&iig).Joh.l0.23(1907). -hal,
en. hal, hvis tagkonstruktion bæres af søjler,

ell. som er smykket med søjler. *SøiIe-

hallens B\ieT.PalM.II.24. *Alcazars Søile-

haller (o: i Sevilla). YKorfitsen.EV.60. -hals,
en. I) skaftets øverste stykke paa en dorisk

søjle (hypotrachelion). FrPoulsen.KGK.266.

2) (jf. I. Søjle 2; sj., jf.: „poet." D&H.)
(høj) rund og slank hals. D&H. -helgen,
en. (jf. I. Søjle 1.2 samt -boer og Støtte-

helgen; især hist.) asket, som til stadighed

levede paa toppen af en søjle (for der at

søge ensomhed); stylit; O i videre anv.,

om asketisk, meget dydig, verdensfjern person.

NordConvLex.V.423. den navnkundige Søjle-

helgen Simeon i Nærheden af Antiokia.
FrNiels.KH.1.846. Hellere gaa til Grunde i

Lidenskabernes Brænding end sidde paa sin

Hale som en . . Søjlehelgen og stirre sig

salig paa sin egen 'N&\le.Pont.GA.161.

Kidde.DeSalige.(1910).188. -hellig, adj.

(dannet til -helgen; sj.) brugt substantivisk:

d. s. s. -helgen. FrHamm.Kirkehist.1.257

.

-hestegang, en. [L2.i] (fagl.) hestegang,

hvor bevægelsen forplantes ved aksel gennem
en hul søjle op til en remskive, hvorfra den
ledes til arbejdsmaskinen. LandmB.III.378.
SaUXl.407. -hoved, et. (jf. -kapitæl,

-knapj den øverste, ofte kunstnerisk udfor-

10 mede, del af en søjle; kapitæl (1); hoved (9.2).

VSO. Herren . . sagde: slaa Søilehovederne
(Chr.Vl: knappen; 1931: Søjlehovedet^, saa
at Dørtærsklerne ryste. ^w.9.i. DanmKirker.
X11.17. -jærn, et. (fagl.) profiljærn, der
benyttes til søjler, jf. Kvadrantsøjlejærn.
-kaktus, en. (jf. I. Søjle 2.2 og Støtte-

kaktus^ søjleformet kaktus; især (^) om kaktus

af slægten Cereus. MentzO.Pl.ll3. BerlHaveL.
1.152. -kapitæl, en, et. kapitæl (1);

20 søjlehoved. Han sad . . paa et væltet Søile-

c&ipiteUng.LB.IIL183. DanmKirker.XII.24.
-klædt, part. adj. (sj.) udstyret ell. ud-
smykket med søjler (søjlerækker ell. søjle-

gange), det stolte, søileklædte Huus (o: et

tempel). PalM.V11.17. -knap, en. (jf. II.

Knap 1.4; nu 1. br.) kapitæl (1); søjlehoved.

VSO. Pindsviin skal overnatte paa dens
(o: Ninives) Søile-Knaiipipe.Zeph.2.14(Lind-
berg). ACLars.(StSprO.Nr.74.3; overs.afAm.

30 9.1). -knippe, et. (jf. Knippepille^ søjle-

bundt. *I Hvælvingen de sorte Ripper
|
sig

spreder ud fra Søjleknipper. S'c/iand.(S'Z>. 206.

Brandes.XI.81. -lampe, en. (jf. I. Søjle

1.3; l.br.). den høje Sojlelampe paa Bordet.
SvLa.FK.45. -leje, et. leje (IV2.4) fast-

gjort til en søjle. PSchrøder.Maskinlære.I.

(1914).86. -maaler, en. (fagl.) redskab
til udmaaling af en søjles forskellige størrelses-

forhold. BIST. -maskine, en. [I.2.i] (jf.

40 -symaskine; fagl., især sko.) symaskine, som
er udstyret med en opretstaaende søjle, hvor-

paa arbejdsstykket lægges. OpfB.WIII.475f.
-omgang, en. (sj.) søjlegang. HjælpeO.
-orden, en. (jf. u. Orden 4.2 ; fagl.) en vis

stilarts udformning og dimensionering af en
søjle med alle tilhørende led og dekorationsdele

og med det overliggende bjælkeværk; ogs. om
dertil svarende bygningsstil. Funke.(1801).
III.334. TeknLeks.1.526. -postament, et.

50 underlag, sokkel under en søjles basis (og plint).

DanmKirker.XI1.23. -rose, en. [1,1.1-2],

(gart.) rose, der klatrer op ad en søjle olgn.

MøllE.Y85. BerlHaveL. III. 93. -skaft,
et. (jf. -stamme og u. I. Skaft b.%) det lange

cylindriske ell. polygone legeme, der udgør
midterstykket af en søjle (ml. foden og hovedet).

ThorLa.MF.29. TeknLeks.1.452. -spejl, et.

[1.1.3] (snedk.) spejl med hele ell. gennem-
skaarne søjler paa siderammestykkerne. FagO

60 Snedk. -stamme, en. søjleskaft. JLange.
1.313. OpfB.U.255. -sten, en. (fagl.) lang,

smal (tilhuggen) stenblok. Kusk Jens. Søm. 295.

-stol, en. I) (nu næppe br.) søjlepostament.

ConvLex.XVI.709. 2) [I.I.3] (snedk., sj.) stol.
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hvis sæde bæres af en søjle (i st. f. hen). Nat
Tid^*/iil912.M.Till.4.sp.2. -stykke, et.

spec. [I.I.3] (snedk.): den ene halvdel af en

paa langs gennemskaaret søjle (anbragt paa
siderne af skabe, spejle osv.). FagOSnedk.
-symaskine, en. [I.2.i] (fagl, 1. br.)

d. s. s. -maskine. OpfB.^VIII.691. -taks,
en. [1-2.2] S( taks med søjlelignende vækst;

Taxus baccata var. fastigiata. Haveselsk.

1921.60. Cit.l939.(OrdbS.). -trappe, en.

[ 1.1.3] (snedk.) trætrappe, hvis forvanger sam-

les i firkantede lodrette søjler; ogs. om lign.

trappe udført i sten ell. beton. FagOSnedk.
TeknLeks.1.526. -tromle, en. om hver af

de cylindriske ell. polygone (sten)blokke, hvoraf

søjleskaftet (ofte) bestaar ThorLa.MF.12.
FrPoulsen.Dengr.Kunst.(1905).ll. -ur, et.

[1.1.3] (fagl.) ur, hvis kasse bæres af ell. er

udsmykket med smaa søjler. Rørd.KK.97. det

Telef.274. -kadet, en. (;ii, 4^) kadet (2),

der uddannes til søofficer. Holb.MTkr.305.
MR.1813.211. Buchh.SP.124.

|| hertil Sø-
kadet-akademi (spec, i best. f., indtil 1869
navn paa den skole, hvor søkadetterne fik deres

uddannelse (senere: Søofficersskolen og Ka-
detskolen^. Baden.JurO. Goldschm.VI.71.
Bek.'^''Ul&69), -aspirant, -kompagni (d. s. s.

-korpsj, -korps (et 1701 oprettet korps af
10 søkadetter), -skole ofl. -kage, en. I) (zool.)

(den aflange, flade skal af) søpindsvin af
familien Clypeastridæ. S&B. Lutken.Dyr.590.

SaVXXIl.1055. 2) se Sadkage. -kalen-
der, en. (jf. -almanak og Sømandskalender;

^, nu 1. br.) nautisk almanak (se nautisk^,

den Engelske Søe-Kalender (Nautical Al-
ma.n3ic).Bugge.Astr.89. ForrO. -kalk, en.

[1] (geol.) lag af kalk, dannet af muslinge- og
snegleskaller og afsat paa bunden af søer.

lille Søjleur paa Kommoden. AaseHans.RB. 20 Uss.DanmGeol.*303. WesenbL.(Meddelelser fra
73. -va(d)sk, en (HFB.1936.xlv) ell.

-va(d)8kebord, et. [I.I.3] (fagl.) haand-

vask anbragt paa en søjle, piedestal. TeknLeks.

1.212. -vortemælk, en. [I.2.2] 2^ en art

vorteinælk, Euphorbia tetragona Haw. Type
Atlas.(1881).tvl.6.

Sø-journal, en. (sj.) skibsdagbog, -jour-

nal. Anders Styrmands Søe-Journal. IToii.

Paars.)(3^. Amberg. -junker, en. (nu

da.geol.Forening.VII.(1901).l). -kalv, en.

{ty. seekalb; nu næppe br.) sæl(hund); især

om den alm. ell. spættede sæl, Phoca vitulina.

Holb.Paars.258. Rostgaard.Lex.S206b. Nem-
nich. Oehl.XXXI.173. -kamp, en. (jf.

-fægtning, -slag 1). NyerupRahb.il1.237. en
Søkamp, som Absalon vandt i Øresund.
HBrix.AP.Y.23. -kant, en. (ænyd. d. s.; nu
sj. i rigsspr.) strand; strandkant, de, som sig

næppe br.) \ havjunker. v^pA.A'^a^ft.y//. 30 ved Søekanten paa nogle visse Tider om Aaret

486. Raff:(1784).225. Nemnich. f -J«ffer,
en. \ søhane (2.i) ell. søhøne (1). VSO.

I. SSøk, et, en. fSøkke. JVJens.CT.27.
— ogs. skrevet Syk(ke), se ndf.). flt.

d. s. (EBerlels.US.136). (jf. no. søkk,

oldn. søkkr (se Synk^; til II. søkke; dial.)

d. 8. S. Synk. (han) løftede langsomt Skul-

drene og lod dem med et ejendommeligt
Søk i&\de.HansPovls.HF.42. Feilb. (u. synk;

af Fiskerj og Søen alleene nære. DL.3—19—6.

Søekanten og Strandbredden . . er tilfælles

for alle og enhver. Stampe.V509. Grundtv.
Snorre.1.265. Vi fandt F. nede i Søkanten,
hvor han havde lagt sig til Ro. ErlKrist.

NS. 109. -kaptajn, en. (ænyd. søecapi-

tejn) kaptajn i fiaaden ell. (nu kun) koffardi-

kaptajn i langfart. Søe-Capitainen Bagge
Knudsen holdt sig kiek i Slaget paa Kiøge-

II
især d. s. s. Synk I.2; ofte i forb. som *o hugt.Mall.SgH.322. Hauch.V11.425. Schel-

gaa i søk. MDL.577. den bitte Frøken, som
jeg trak op af Sumpen derude, da hun var
reden i Søkk'. Baud.^. 177. Der var Dynd og
Sykke i Bommen. JVJens.HF.58. jeg var
som et Kræ, der har rendt sig i Syk. Aakj.

VA.74. Kvæget gik i Søkk
|
på kvalte

Bugter af den gamle k. Rørd.JH. 1.29. Feilb.

VfF. billedl., i udtr. for at ødelægges, gaa i

skuddermudder: alting visnede og gik i Syk

ler.MarO. -karpe, en. [1] \. karpe, der lever

i søer, underliden opfattet som en særlig race af
den alm. karpe (Amberg. Brehm.Krybd.313.
Sal.^XXll.993), ell. (dial.) rudskalle, Leuciscus
erythrophtalmus (Naturhist.Tidsskr.3R.Xl1

.

(1879-80).88). -karusse, en. X. I) [1] form
af karusse, der lever i søer; Cyprinus carassius

L. formå typica. Krøyer.111,312. DanmFauna.
XV238. 2) læbefisken Ctenolabrus rupestris;

for dem, ligegyldig snart ihvad de stillede op. 50 havkarusse. EPont.Atlas. 1.650. Krøyer. 1
Aakj.VB.275. smst.94. \\ det vand, hvori hør

og hamp nedsænkes for at rødes. Naar (ham-
pen) er aftærsket føres den i Sykke hvor
den hgger i 14 å 16 I)a.ge.OecMag.VI.69.

jf. høTsøkket. Feilb.

II. 8øk, en. se I. Søg.

l^ø-kaal, en. (nu næppe br.) 2( I)

strandkaal, Crambe maritima L. vAph.(1764).
OJNMørch.Blomsterfrø.*(1838).36. 2) strand-

541. DanmFauna.X1.134. jf.vAph.Nath.Vll.
486. -kastel, et. (foræld.) I) kastel, fæst-

ning, liggende ved havet. See Kronborgs
Søe-Castell velvillig sig oplader. ChrFlensb.
DM.1.59. 2) krigsskib; „flydende kastel".

JFriis.124. Cit.l848.(FHolstSALarsen.Felt-
togenel848-50.I.(1888).180). -kat, en.{ænyd.

d. s., ty. seekatze; nu næppe br.} en slags

blæksprutte. Moth.SlOW. Ij \ navn paa en
inerte, Convolvulus soldanella L. (jf. Strand- 60 (rov)fisk (havkat, Anarrichas lupus? jf. Sø-
kaal 3>. vAph.Nath.VIl.635. Tychsen.A.l.
281. -kabel, et. elektrisk kabel (telefon-,

telegrafkabel), ført gennem et hav, et farvand

(jf. Søtov samt Jord-, Luftkabel;. Telegr

ulv;. Cit.l763.(AarbVends.l926.314). -ke-
del, en. (nu næppe br.) dampkedel i (damp)-
skib. Ursin.D.79. -kende, et. (sj.) sø-

mærke, (kirlcetaarnet) tjente . . de Seilende til

XXin. Eentrykt "/• 1945 20
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Veiledning og til et opmuntrende Søken-
de. CVHertel. AarhuusDom-Kirke. 1, 1. (1809).
34. -kikkert, en. 4> kikkert med flere for-

skydelige, i fortsættelse af hinanden liggende

rør. VKorfitsen.TO.il. 4. KnudAnd.AR.19.
-kjole, en. (jf. -kjortel; foræld.) overkjole

af svært stof, tidligere hrugt af søfolk. Amberg.
at. 1810. (SøkrigsA.^rrrrSr). StBille.Gal. I.

13. -kjortel, en. (ænyd. d. s.; foræld.)

d. s. Moth.81019. VSO.
I. Søkke, et, en. se I. Søk.

II. isøkke ell. sykke, v. -ede ell. stærkt

bøjet (præt. sak, sok olgn.). (glda. præt. ent.

sack, flt. sukæ, no. søkke, oldn. søkkva,

strerkt verbum, se synke; jf. I. Søk; dial.) I)

d. s. s. synke. Moth.S125. MDL.577. Feilb.

(u. synke), især i flg. anv.: \.\)d. s. s. synke 1.

(hestene havde) store udvidede Hove, hvis-

aarsag de bar en Mand paa Kærbund uden
at søkke i.JVJens.CT.48. Det er slemt at 20

skylde Penge, men det er værre at skylde

Tak. Jer Far behøver ikke at sykke i Jorden,

der er ingen, som har gjort store Ting for

ham. Kirk.D.35. Feilb. (u. synkej. || i abs.

anv.: gaa, traske i blød jord, hvor man synker

i under gangen, (hestene) gaar jo og sykker,

saa det er en Ynk — Hvad gør de? — Aa,

saadan »ioskeT. Gjel.GL.162. 1.2) d. s. s.

synke 2. || d. s. s. synke 2.i. *Til min Lykke
|

Kom Colica mig hastig paa,
|
Ey Viinen 30

kunde sykke. Reenb.1.154. EBertels.US. 185.

II
d. s. s. synke 2.3. Væggene, de murer . .

søkeTsammen.Cit.l761.(JySaml.4R.III.112).

Feilb. (u. synkej. || d. s. s. synke 2.4; især:

synke ned i knæene under gangen. Naar han
gik ned fra Talerstolen, søkkede han i

Knæene og saa smaaleende fra sig. KrJens.
VedSommerogJul.(1922).164. Niels gik bag-

efter med sykkende Skridt og store Arm-
bevægelser. JBriZm^. /S. 95. *Skumringsdage 40

vejer tungest . .
|
saa vi bøjer os og stønner,

I
og vi søkker i vort Tiaad. TomKrist.(Berl

Tid.''/itl929.Sønd.7.sp.4). UfF. i upers.

udtr.; ogs. i videre anv., som udtr. for sæt,

chok, pludselig sindsbevægelse: Det sak i

ham, det rørte ham åyht. MDL.584. Det
søkkede saa underligt i Knæene, naar han
gik.HuldaLutk.L.1.78. *En Dag blev jeg

Mand med Blik som Mænd
|
og skød, saa

det sak i en Figelænd. KBeckerj(VildHvede. 50

1935136.232). JacPaludan.IH.89. j| d. s. s.

synke 2.5. *Solen begyndte at søkke. Rørd.

GK.149. 1.3) d. s. s. synke 4. || d. s. s. synke
4.1. Feilb. (u. synke^. || d. s. s. synke 4.2.

Det (d: kvæget) vil æde, men kand ikke

Sykke. Cit.l750.(Boers.VetF.269). Feilb. (u.

synke^. 2) gøre ell. blive (lidt) vaad; fugte;
være fugtig og sjaske, sjappe. Bygget er noget
søkket af Duggen enånu. Kværnd. Nu, saa

nær Aften begynder det at søkke \g\en.smst. 60

Det søkkede uigenkaldeligt i hans slæbebun-
dede Træsko, naar han skred over Jorden.

JVJens.HH.57.
\\

part. søkkende brugt som
adj. (og adv.). opblødte, søkkende smattede,

klæge Pløjemarker. ZnudPowis. Fa.52. I Sko-
ven er alting søkkende vaadt. IRaunkiær.
ID.133. KnudPouls.(PoVU1928.16.sp.5).
Sø-klar, adj. 4>- klar til at stikke i søen.

TeknMarO. man var ivrigt beskæftiget med
at rigge til, male og gøre søklar til Sæsonen.
KnudAnd.HH.13. vi er snart søklar. Her
laster de et Skib paa fire Timer. BMikkels.
TF.31. -klæder, pi. (nu næppe br.) sø-

folks arbejdstøj; sømandsklæder. leg forklæde
mig derfor i Skibs Drengens Søe Klæder,
tierede Hænder og Ansigt. Æreboe.l74. MO.
-kløver, en. (dial.) 2( blæretang, Fucus
vesiculosus L. JTusch.355. NMøll.H.22.
-knæler, en. (jf. mundføddet og Skuffel-

krebs ; sool.) krebsdyr af ordenen Stomaiopoda
(med fangben, der minder om knælerens (2)).

NordConvLex.^V619. Boas.Zool.*310. -ko,
en. (jf. II. Sønød, Havko slutn., Havokse,
Sirene 2; zool.) havpattedyr af ordenen Si-

renia. vAph.Nath.VII.487. man fortæller om
Søkoen, der løfter sig paa Forbenene op
mellem Klipperne og bøger mod Landet,
hvor de nærbeslægtede Dyr græsse. Æ^C^nd.
SS.IV116. Lieberkind.DVXII.10.62. -kog-
leakfs, en. [1] Sp Scirpus lacustris L.

Hornemann.OP.615. MentzO.Bill.352. -kok,
en. {æda. syokok (Harp.Kr. 189. jf. smst.

321); jf. -hane 2.2 ; dial.) \ graa knurhane,

Trigla gurnardus. EPont.Atlas.I.651. EBer-
tels.D.84. Feilb. jf. Krøyer. 1.85.581.111.1101.

-kompas, et ell. en (Holb.Hh.1.439).

{ænyd. d. s.; nu næppe br.) kompas, der

bruges om bord paa skibe; styrkompas. Borre-

bye.TF.150. ConvLex.XVI.370. -konge,
en. (oldn. sækonungr i bet. 1) I) (hist.)

vikinge-konge, -høvding. Holb.Ep.III.42. Ha-
rald Blaatand, Konning i Danmark. Svend
Tveskiæg, hans Søn, Søkonmng.Oehl.IV3.
der var mange Søkonger, som raadede over

meget Folk; men havde intet Land. Molb.
DH.1.196. vi har Kongenavne nok over-

leverede, men véd kun lidet, om de betegner

Søkonger, Tronkrævere eller virkelige Rigs-

konger. Ottosen.VH. 1.84. 2) t gud (som lati-

nernes Neptun), hvis domæne er havet. Moth.
81019. 3) (jf. Grønlandsdue, Søren Jakob
(u. Jakob 2.^), Krabbedykker, Krageand 3,

Sildepirris^ \. den lille højnordiske alkefugl

Mergulus alle. vAph.Nath.I.410. Kjærbøll.

738. OrnitholFT.I.13. -kork, en. (zool.)

læderagtig, bøjelig koral af familien Alcyo-

nidæ; korkkoral. NordConvLex.V.489. BøvP.
III.375. -kort, et. (ænyd. d. s. og søkart

fSøkartet offuer Øster oc Vester Søen. 1668

(udg. 1915)); jf. -atlas; især ^) kort over

farvand, del af hav med tilgrænsende kyster,

forsynet med angivelse af alt, hvad der kan
være til hjælp for sømanden under sejladsen.

(Spitsbergen) hafde ey . . tilforne staaet i

noget Søe-Kaart.Slange.ChrIV862. Selv de

bedste Søkort kan dog ikke indeholde alle

de Oplysninger, der ved Navigeringen kan
blive Brug lor. KuskJens.Søm.348. et er et
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søkort at forstaa osv., se Skib 1.3. || hertil

bl. a. Søkort-arkiv (især om en 1784 op-

rettet institution, der forestaar opmaalingen af

danske farvande og udgiver kort derover),

-bog (nu næppe br., om bog med søkort;

søatlas. vAph.(1759). Reiser.III. 45), -mager
(sj., om, person, der fremstiller søkort. OeconT.
11 1.43), -tegning, -krabbe, en. (nu næppe
br.) I) krabbe, der lever i havet. vAph.Nath.
IV 453. HHammond.DenNord.Missions-Hi-
storie.(1787).87. 2) (jf. Landkrabbe 2) ned-

sæt, ell. spøg., om overnaturligt væsen, der

lever i havet, en illumineret Grotte liggende

i Enden af en liden Parck hvorudi udsvim-
raer Neptunus og andre Søe-Krabber. Xie-

venf.RJ.174. -krebs, en. (nu næppe br.)

krebsdyr, der lever i saltvand, ell. [1] krebsdyr,

der lever i indsøer (VSO. MO.); spec. om
hummer (Nemnich). LTid. 1726.803. vAph.
Nath.lV.488. *de . .

|
Bragte med Vedbend

omlagte Søe-Krebs, saa store som Hummer.
Riber.1 1.83. -krig, en. (ænyd. d. s.; jf. Orlog

2 ; især ^) krig, der føres til søs (mods. Land-,

Luftkrig;. MR.1812.363. Schack.25. Scheller.

MarO.
II

hertil ssgr. (der kan opfattes som
smsat. dels m. Sø, dels m. Søkrig, fx. Sø-krigs-

artikelsbrev ell. Søkrigs-artikelsbrev, Sø-

krigsret ell. Søkrigs-ret osv.) som Søkrigs-
artikel (Scheller.MarO. jf. Søartikel. hertil:

Søkrigsartikel(s)brev (tidligere brugt beteg-

nelse for samling af instrukser og anordninger

for tjeneste i flaadens skibe. Friderich Vs
SøeKrigs-Artikels-Brev. (bogtitel. 1752). SaU
XXII.995), -brug, -forsikring, -historie,

-kommissær (foræld., om krigskommissær
ved søetaten. Kane Cirk.^^/i 1806. Harboe.

MarO.), -kunst, -lærer (sj., om lærer ved

en søofficersskole. Bagges. V.138), -prokurør
(ældre betegnelse for den offentlige anklager i

retssager ved søvæsenet. SøkrigsA.(1752).34.

Forordn.*'/*1806.§6), -ret (Sal.^XXII.995),
-spil, -tjeneste, -tog, -væsen ofl. -kri-
jCer, en. (ænyd. d. s.; nu kun højtid, ell.

spøg.) person, der gør krigstjeneste til søs;

soldat, officer i marinen; ogs. om viking, den
modige Søekriger, som mellem Bølger og
Farer veed at bruge sit Skib og at søge sin

Yienåe. Mali. HG. 14. han er den største nor-

ske Søkriger i vor Tid. Ing.EM.11.25. AOlr.
DH.I.279. VilhAnd.FM.8. -kunst, en. (nu
tweppe br.) navigations-, sømandskunst. vAph.
(1759). Fram.Stærk.264. -kvæNthas, et.

hospital for saarede og syge fra orlogsmarinen;
især, i hest. f., om bygning i Kbh., hvor et

aadant hospital havde til huse (jf. u. Kvæst-
'lus;. Søe-Qvæst-Huset, som Anno 1683 er

opført og blandt Almisse-Husene eet af de
største, saa og til Trængendes Hielp rigeligst

i\nU'rte.EFont.Atlas.II.179.Konfirm."U1821.
Frulleib.EtIAv.il. 111. -kjndi|(, adj. kyn-
dig i sømandskunst, navigation (jf. -erfaren^,
fn gammel søkyndig Skipper. /ng.fiF./.^/.
-Scheller. MarO. \\ hertil Søkyndighed. Slan-
r.ChrIV933. FEMiill.Isl.157. -kyat, en.

(ænyd. søkust; nu 1. br.) kyst ved havet.

Suhm.V141. en mørk Egeskov ved Søkysten.

Ing.EF.1.108. Nabuchodonosor . . sendte

Bud til . . alle dem, som boede ved
Søkysten (Chr.VI: mod hav-siden^. Jud.i. 7.

Scheller.MarO. -kæmpe, en. (nu næppe br.)

fremragende søkriger; søhelt. Sort.HS.Gl^. Ing.

VSt.45. -købstad, en. (jf. -stad; især

geogr.) købstad, der ligger ved hav ell.

10 fjord. SMBeyer.E.139. AwrbTurist.1931.116.

-kørvel, en. (jf. -eksem; zool.) mos-
dyret Alcyonidium (der ligner kørvel). Lov
Nr.32'U1939.§l.

I. Søl, en. se 1. Sylle.

II. Søl, et ell. (sj.) en (Tode.V305).
[søU] (ænyd. drancker soel, sviren; vbs. til

in. søle ell. sideform til IL Søle; dagl.) det

at søle, søle sig ell. være sølet; sølet

sted ell. føre; vædske, vaadt snavs,
20 der gør noget sølet. *Hvis blot jeg kunde

vænne dem (o: grisene) fra Søl
|

I den for-

dømte nære Vøl. Bagges.V206. at hoppe over

en breed Rendesteen, at tjaske igiennem en

Dynge Snee eller en Søl. Tode.V305. *I Sol-

skin og i Søl paa Gaden, | Vi skilles og vi

sees igien\HCAnd.SS.XI.98. *Skøn er Dø-
den som I (o: de faldne) fik . . |

mellem Søl

og Træ og Blik.KBecker.S.III.19. jf.: (bar-

net sad) med Mælkes øl paa Hagen. »S^ucå;.

30 IGennembrud.(1888).8. \\ i forb. m. ord af

lignende bet. *i Søl og Smuds. J5øg'A.Z).//.276.

saa forsvandt Snekagerne, og alt blev Søl og
S]&^.ZakNiels.GV147 . *(folk) stod i Søl og
Sjask (o: under en regnbyge). Sommerrevuen
1891.21.

II (1. br.) om grumset ell. tyktflydende

vædske. det . . væmmelige sorte Søl, der

kaldes Sirup. Bøgh.JT.465.
\\
(nu næppe br.)

om snavset arbejde. Moth.S1028.
\\ (jf. III.

søle 3.2; 1. br.) billedl. i epikurisk Salighed,

40 i et Søl af Vellyst. Tode. 77.345.

Sø-laan, et. (jur.) laan ved bodmeri.

JurO.(1934).45.

Hø\-B,gtigf adj. (til II. Søl; nu næppe
br.) (noget) sølet. Kiøbenhavn (ligner mere)

en sølagtig Landsby end en kgl. Residens-

stad. Ct7.2776.('//Ma«/iiess.ZG.i«j.
II
om per-

son: urenlig; uordentlig. Et usselt, søelagtig

og døesig Menniske (o: en tyvagtig skriver-

karl). Cit.l754.(HistMKbh.3Ii.V84).
Sø-laks, en. I) [1] (fisk., 1. br.) laks,

der lever i indsøer. Ferskvandsfiskeribladet.

1932.152. 2) Y (graa)sej, hvis kød farves,

saa det faar samme røde farve som laksens.

smst.1935.192. Fol.*'U1937.13.8p.l. -land,
et. [1] I) (geogr.) land med mange søer.

Steensby.Geogr. 145. 2) (jf. -landing; dial.)

(partiet omkring) en søs bred. Aakj.FA.159.
•landing, en. [IJ (dial.) søbred. DenViborger
Samler.'*/iol824.4.sp.2. Aakj.VF.188. Feilb.

60 -lap, en. (især geogr.) især i flt., om den
lappiske kystbefolkning i Nordnorge, søfinner,

ell. [1] om de fiskende lapper ved Enaresøen i

Finland. NaturensV1918.546. Sal.*XV449.
-lav, et. (foræld.) lav af søfolk; især om et

20*
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lorgervæbningskorps i Korsør. Reskr.*U1815.
Scheller.MarO.

I. ISøle, en. ['sø'la] flt. -r. (vist egl. sa.

ord som II. Søle og m. grundbet.: det sted,

hvor en aksel er fugtig, sølet p. gr. af smørelse,

jf. FrGrundtv.LK.205; sml. I. Slid 4.3 ; fagl.)

det sted, hvor en aJcsel (især en krumtap-
aksel ell. mølleaksel) hviler, gaar i sit

leje; den del af akslen, der gaar i lejet.

Rambusch.L.57. SBorch.Maskinlære.1.(1880). lo

70. to Bolte . . holder Panderne omkring en

Søle paa Kvadrantklodsen. (SAjiftsMos/cSS.

Dengl.By.1930-31.93. IngBygn.l940.70.sp.2.

II. Søle, et ell. (især om stedet) en. ['sø' la]

p. -r (Fleuron.RH.27. Pol."'/xtl941.1.sp.4).

{glda. sølæ, fsv. sola, no. dial. søyla (og

saula^; vist besl. m. mnt. sol, pøl, dam, oeng.

sol, dynd; jf. II. Søl, I. Søle, III. søle, sølet

samt u. Solbær)

1) vaad og snavset, mudret jord, grund ell. 20

føre; pløre; sjap; ogs. om grumset, snav-
set vædske (hvormed noget tilsøles); (nu
især dial.) et af mudder, snavset vand fyldt

sted, hul; pøl; spec. om sted. hvor svin (jf.

Sosøle. Kalk.IV32.V964. JBaden.Gram.30)
ell. hjorte (jf. sønavnet Hjortesøle i Grib skov.

KnudChristensen. Gribskov, (1929). 37 samt
Stedn.lII.Lix) ligger og vælter sig. *Der ligger

du (0: Jesus) i Angst og blodig Søle. Brors.

32. *Skarnbassen . . |
Omvælter sig i Sølen 30

glad. Oehl.XVIII.206. Svinet, som havde ka-

stet sig i en Søle . . reiste sig. CBernh.III. 79.
og saa er det et Søle, som om man gik i en
Mose.HCAnd.(1919).I.155. *Fire Drenge
spiller Klink midt i Sølet. Holstein.D.'29.

Først da vi var et Par Alen fra denne (0:

en rugende fugl), rejste Hunnen, og idet den
lettede, overbegjorde den Æggene med en
tynd, graagrøn Søle. AchtonFriis.D0.il.103.

II
t forb. som ligge i (eet) søle. Gaden (var) 4o

i eet Søle. Hrz.ST.145. Byen laa i en for-

færdelig Søle efter fire Dages Ruskregn.
Pont.F.1.117. Sneen begyndte at smelte,

Gader og Veje laa i Søle.PoU/il941.1.sp.4.

padden hopper i sølen, selv om den sad paa
guldstol, se Padde 1. || i udtr. m. So. *en
Soe er best bekiendt

|
I skiden Søle som sit

rette 'Ei\eraeni.Anti-Spectator.l71. *Han kien-

der Verden, saa omtrent som Soen
|
Den

kiender fra sin Søle. Mynst.(SkandLittSkr. 50

XX.326). (bibl.) i udtr. for at falde tilbage til

gammel synd, gamle laster olgn.: Hunden
vender sig igien til sit eget Spye, og Soen,
som var toet, til den skidne Søle. 2Pet.2.22.

Brors.218. jf.: tænker du Hunden forlader

sit Spye, og Soen sin Søle, fordi du præker?
Argus.l771.Nr.40.3. ordspr.: soen elsker ell.

er helst i sølen. Mau.9236. Moth.S970. naar
een so er i søle, vil den have de andre med
olgn. Mau.9237. Feilb. Halleby.241.

2) billedl. anv. af bet. 1. 2.1) i udtr. for
at vanære, besudle, tilsmudse noget;

især efter præp. i. han har ikke undset sig

ved at drage Forsvarssagen . . ned i Grinets

Sø\e.EWulff.DR.336. Skulde alt dette (0:

korruption) være foreneligt med dansk Mi-
nisterværdighed , . saa var dansk Admini-
stration i Sølet. MRubin.Er.210. (du har)

slæbt din Broders hæderlige Navn i Sølet

gennem Europa. i2osenfcranf3.»S'G.243. 2.2) (nu
1. br.) om syndefuldt, lastefuldt liv,

nedværdigende forhold; tidligere ogs.:

vanskelig situation; suppedas; knibe. Kom
Grønneg.111.372. *I, som af Syndens Søle

vækkes
|
Og for Guds Vrede skrekkes. Brors.

21. (de) sank ned til Lasternes Søle, hvoraf

de aldrig steeg op igjen.JJPolMdan.jEr.26.

*Hun ændser kun sin væmmelige Elskov 1
|

Hun elsker Sølen, døv mod Ærens Raab!
Bredahl.II.53. (jf. u. bet. 2.1j efter præp. i:

Ødeleg Dig, vanær Dig, kast Dig i Sølen,

jeg skal ikke længer forhindre Dig. Skuesp.

V282. den Drukne tumler sig i sin egen
Søle. Es.l9.14 (Lindberg), du rørte dig ikke

for at forhindre, at din datter kastede sig

ud i sølen. Hørlyk.GP.218.

III. søle, v. ['søia] -ede ell. (nu ikke i

rigsspr.) -te (Rahb.(Ivers.l783.43). jf. Moth.
S1028. Feilb.). vbs. (især gart. ell. jeg., i bet.

1) -ing (ForstO. DJagtleks.1274), jf. II. Søl,

Søleri. (ænyd. d. s., sv. sola, no. dial. søyla,

jf. got. bisauljan, tilsmudse; besl. m. ty.

suhlen, siihlen, oht. bisuljan, eng. sully, oeng.

sulian, samt m. sulke; jf. II. Søle samt be-,

forsøle)

I) overstænke med ell. gennemvæde,
dyppe i noget vaadt og snavset; spec.

(gart.): dyppe en plantes rødder i lervælling

(for at forhindre røddernes udtørring under

forsendelse, flytning). ForstO. (dial.) dyppe,

„vende" mad i sovs, krydderier osv. (Kogeb.

(1710).73. OeconH.(1784).I.219. FrGrundtv.

LK.78). \A) i al alm., især i forb. m. i. Klæ-
derne, som vare sølede (1931: søles^ i Blod,

skulle opbrændes, ^s.9. 5. ingen kunde kom-
me igiennem (porten) uden at søle sine

Klæder i en Hob Skaxn.Ew.(1914).I.73.

*Før Ørnen skulde søle sine Vinger
j

I Mud-
derpølen. Oe/iLZ/.25<?. 1.2) refl,.: vælte sig i

ell. tilsmudse sig med vaadt snavs osv.; spec.

om svin ell. kronvildt: vælte sig i en pøl, dynd.

*En Sommer-Dag Vildbassen fik
|

I Sinde

sig at søle
|

I klaren Y&nå.Reenb.II.315.

man veed icke altid, hvor en Hund har lagt

og søled sig. Holb.Kandst.il1.4. (Amled) væl-

tede og sølede sig i Skam og Uhumskhed.
Schousbølle.Saxo.72. Kronvildtet søler sig i

M.oxa,ås. Skovdyrkn.(1865).26. 1.3) i forb. m.

adv. (jf. ind-, oversøle^. || søle ned, (jf.

nedsøle; dial.) træde ell. slaa ned i vaadt

snavs, dynd olgn. jf.: *(at) søøle Strids^mænd
need i deres eget Blood. LThura.Poet.353.

især m. h. t. korn: (gæssene) „søler" saa meget
ned (af kornet). FrGrundtv.LK.103. UfF. ogs.

i udtr. for at saa i fugtig jord: en uafviselig

Betingelse for en god Spiring af Udsæden
(er) at Jorden ikke indeholder noget Over-

maal af Fugtighed ved dennes Lægning. At
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„søle Sæden ned" er . . en mislig Sag.

LandmB.1.552. || søle til, (helt) overstænke,

tilsmudse med vaadt snavs osv.; tilsøle. *jeg

er ilde solet til,
|
Og dyndvaad. Rahb.Synt.57.

forst sølede jeg mit Papir saa umaadelig
til med Blæk, at jeg maatte skiære

det tilsølede Blad ai.KMRahb.38. se, hvor
drengen har sølet sig til 1.4) (1. br.) m.
obj., der betegner snavs, vædske olgn.: stænke

(uordentligt, tilsmudsende). Vore Dages værst
udskregne „Klatmalere" har ikke arbejdet

mere dristig umiddelbart end Tintoretto;

han har undertiden sølet Farve paa Lærre-
det i største Hast og opnaaet en fortrinlig

Virkning. Tilsk.1937.11.200.

2) uden obj.: vælte sig i, rode med,
overstænkes af vaadt snavs, søle; sjaske
i mudder, vand; danne søle. 2.1) om
levende væsen, et usselt Aflukke, hvori hans
Familie — i egentligste Forstand sølede.

Bagges.DYIX.83. fjottede Børn, der sølede

rundt paa Gulvet. SMich.S.9. (et gadekær,

hvor) Børnene . . slaaer Smut og vader og
søhr.Bogan.II.é. Naa, hvor I søler til

(o: ved gulvvask). Jeg har kun Tøjsko paa.

I

LeckFischer.Tedora.(1928). 123. jf. bet. 4: min

I

Karl . . var bange for at komme til at ligge

i
og sole om Nattetider paa de sidste to Miil,

! hvor vi ingen Kongevei h3ii.Rahb.Tilsk.1793.

650.
II (jæg., zool.) om vildsvin og hjortevildt.

Raavildtet søler aAång.Skovdyrkn.(1865).28.

Slamhullet, hvor Badet tages, kaldes „Søle",

og naar Hjorten tager Badet, siger man,
den sølei. DanmPattedyr.401. 2.2) (dagl.) om
regn, vædske: (falde, dryppe og) danne søle.

vandet står og søler. UfF. \\ især (om væde)

% forb. søle ned. Regnen sølede trøstesløs

ned. LCNiels.HistorierJl1907).89. Klokken5.
^*fil922.1.sp.3. 2.3) 4>- ow» sejlskib: krænge
saa stærkt over, at vandet sjasker ud og ind
paa læsiden. Cit.l820.(OrdbS.). se ogs. u.

II. sjaske 3.

3) billedl. anv. af bet. 1-2, om svinsk harid-

ling ell. levevis. 3.1) (jf. bet. l.i ; nu 1. br.)

besudle (2); vanære, et hvert mit Livs

Arinde-dræt søles i Ondskab. KomGrønneg.
11.251.

II
m. overgang til bet. l.i, i udtr. for

at besudle sine hænder ved mord. Du skal ikke
M 'i gyde din Vens Blod — jeg vil mindre søle

irie Hænder i dit. Skuesp.II,1.65. Prahl.

II.II 1. 30. 3.2) (jf. bet. 1.3 og 2) refl. ell.

mir.: leve et svinsk, uordentligt liv; hen-

give sig til synd, laster, udsvævelser; spec. (nu
' br.): svire; tidligere undertiden, i forb. m.

i^e, sidde, m. overgang til bet. 4, m. bibet.

aj at forsømme noget, spilde tiden ved drikkeri

(jf. MO.). Hånd kand sidde og søle til langt

I 6d på natten. Moth.S1028. I min Ungdom
!
var det almindeligt at Bønderne hver Torve-
'faj^ laae og sølede i Kiøbsteden indtil ud paa
^tten.EPont.Atlas.IV177. En Mor, der

-»iler sig med forskellige Mandfolk, er ikke

1 værdig til dette Hædersnavn. Pol.*^/il920.

17.8P.2. Han har sølet (o: sviret) igen.

KMunk.IBrændingen.(1929).53. især i forh.

m. præp. i til angivelse af udsvævelsen osv.

:

Hoffet . . sølede sig i Yellyst.Holb.Heltind.

1.183. *andre søle sig i Drik,
|

I Viin og
Brændeviin./S'<u&.77. Mit (o: Davids) Fald
giver ikke Jer, der selv søler i alle Laster,

Lov til at dømme. KMunk.DU.81. || i vidert

anv. (i forb. m. i ell. med^.- svælge i noget (egl.

noget materialistisk, nedværdigende) ell. ødsle

10 med, „svine" med noget, (jeg) sølede . . mig
(o: i en avisartikel) i Krigsrædsler.Mwwsm.
FP.14. søle sig i uhumske Tanker. Lecfc

Fischer.HM. 124. i den røde Bygning . .

kunde man se, hvordan de gik og sølede med
Borgernes Penge. LindskovEans.G.16. Man
ligefrem søler i V\ads.KMich.(PoV*U1940.
lO.sp.3). 3.3) (jf. bet. 1.3) i forb. m. adv.

jf. bet. 3.2: Hvad om man . . opsøgte et løs-

agtigt Pigebarn? . . Saadan for en Gangs
20 Skyld rigtig søle sig ind i Svinenl Bergstrøm.

Ve.l2.
II

i forb. søle til, sige noget van-

ærende om; tilsvine. Frække Mænd søled med
Løgne mig tilACLars.S.238. Ærbødigt fulg-

tes (Drachmann) til Graven af alle frie dan-

ske Mænd og Kvinder, forsmædeligt søledes

hans Minde til af de andre. Madelung.Opbrud.

(1909).75. Il (jf. bet. 4) i udtr. for at bruge

tiden til svir, udsvævelser, uværdige sysler.

afftenen søelis bort i toback, brændviin og

30 andre stærcke dricke.JJMei.92. nu skal det

vise sig, om man har brugt sin Ungdom
med Fornuft eller bare sølet den bort.

MLorent2en.(Pol.y»1941.10.sp.2).

4) (jf. SV. sola i sa. bet.; udviklet af bet. 2

og 3.2-3; nu sj. i rigsspr.) være uvirksom ell.

meget langsom, sendrægtig; drive; smøle.
befal ham . . komme, som han staaer og
gaaer, bare strax! Han maa ikke søle, som
han j)leieT.FGuldb.AM.75. Han . . laae og

40 sølede hjemme, medens Vikingerne . . plyn-

drede paa Kysterne. Grundtv.Snorre. 1.100.

Han kunde godt . . sidde og søle over glas-

sene med en toldkontrollør eller en anden
guldtresset peTson.Orønb.8V176. \\ i forb. m.
med ell. (dial.) i (jf. VSO.). (de) laae og
sølede med Skibene, og kom ingen Vel.

Orundtv.Saxo.il. 125. Bed nu Overskou ikk«

at søle med det, thi jeg synes, at Alt hvad
Overskou faaer af slige Arbejder, trækker

50 ud i det uendelige. i''r«jE^et7>.^;e»i.374. || (jf.

bet. 'å.z) i forb. som søle tiden bort ell.

hen, smøle, drive tiden hen. vi kan ikke bliv«

liggende her og søle Tiden hen. Dick.SØ.76.

D&H.
Søle-bjælke, en. (til I. Søle; møl.)

bjælke, hvorpaa underlaget til sølen i en mølle

hviler. Da.Mølleri-Tidende.^/*1885.3.sp.2. Spr
Kult.I.52.123. -blok, en. (til I. Søle; møl.)

blok, der danner underlag for sølen i en mølle.

60 AarbVejle.1926.202. SprKuU.1.52.

Hø-iedf en. (no. sjø-led, -lei, sv. sjoled;

sj.} sø-rute, -vej. Larsen. D&H. -ledings,
en. (hist.) leding til søs. DanmRigHist.il. 710.
Arup.DH.II.75.124. -leds, adv. (sv. sjo-
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ledes, fsv. sioledhis, no. (dial.) sjølei(e)s; jf.

-værts; nu sj.) ad søvejen; til søs. Moth.S
1020. det søleds længere bortliggende Sver-

ng.PEMull.Isl.20. en Commission . . skulde

vaage over, at Pesten ikke søleds fra trængte
ind i Hoyedst&åen.Mansa.fHistTidsskr.III.
479). *han

|
vil jage jer de frække Vikinger

I

med blodige Pander søleds. Gjel.KH.154.
j$øle-flæk(ke), en. se Sølflikke. -fo-

re, et. (til II. Søle; især dial.) sølet føre lo

(med opUødte veje). Junge, det bestandig ved-

holdende Regnskyl og Sø\eiøTe.Agre.RK.62.

TroelsL.L.94. billedl. (jf. Uførej; Jeg lo og
fortalte dem, at jeg var kommen . . dybt
ned i det hollandske materielle Søleføre.

Høyen.Breve.150. ordspr.: det er i søleføre,

man skal lære at køre. Grundtv.8axo.I.256.

Krist.Ordspr.341. -gang, en. (til I. Søle;

møl.) det leje, hvori sølen bevæger sig. Den gi.

By.1930-31.93. -hoved, et. (til III. søle 4; 20

nu næppe br.) langsom, sendrægtig person;

smølehoved. Fru Heib.Hjem.237. VSO. D&H.
So-lejlighed, en. (nu tiæppe br.)

skibslejlighed. Rask.Br.1.337. Bl&T. -lek-
sikon, et. (nu 1. br.) d. s. s. -ordbog, se u.

Leksikon, -leopard, en. (zool.) munke-
sælen Hydrurga (ell. Ogmorchinus) leptonyx

(med sorte og sølvfarvede pletter). Brehm.
Patted.782. Lieberkind.DV.XI.391.

Sole-plads, en. (til III. søle 1-2; 30

jæg.) sted, hvor kronvildtet søler sig i dynd;

sølested. OpfB.UY.438. VigMøll.HJ.192.

Søler, en. ^Sølere. Langebek.Breve.367).

(nu næppe br.) person, der søler. I) til III.

søle 3.2: dranker; svirebroder. Moth.S1028.

2) til III. søle 4: sendrægtig person; smøler;

smølehoved. Langebek.Breve.367. VSO. Sø-
leri, et. {ænyd. d. s. i bet. 2 og 3 (SthenJa-

cobsen. Nord. KriigsKrønicke. (udg. 1897). 63))
vbs. til III. søle. I) (dagl.) til III. søle 40

1-2: det at søle ell. svine med noget (vaadt,

snavset). VSO. e. br. 2) (nu 1. br.) til III.

søle 3.2: uordentlig, smudsig livsførelse, op-

træden; spec. om sviren, udsvævelser. Moth.

S1028. Gram.Breve.114. *Literaturens Kjær

I

Er noget mere mudderfyldt hos Jer,
|
End

netop just nødvendigt er |
For sig i Søleriet

at bevare. Hrz.D.111.32. NMøll.H.129. 3) (nu
sj.) til III. søle 4: smøleri. VSO. jf. bet. 2:

*Alt Klokken i Taarnet har slaaet Ti . .
| 50

Og I! — Hvad er det for et Søleri . .
|

I

sidde i Kroen endn\ilSchaldem.CN.55.

Sole-ring, en. (til I. Søle; møl.) gjord,

dragbaand, hvormed sølflikkerne fastspændes.

SprKuU.1.51. -skinne, en. (til I. Søle;

møl.) d. s. s. Sølflikke. SprKult.1.51. -sted,
et. (til III. søle 1-2; jæg.) d. s. s. -plads.

Frem.^^U1927.omslag.2. -sten, en. (Søl-,

NordComLex.V.490. SaVXXll.1005). (til

I. Søle ; raøl.) sten, der danner leje for sølen eo

i en mølle. Ørst.&Esmarch.BornholmsMineral-
rigel819.(1820).25. Den gl.By.1930-31.94.

Sølet, adj. ['søiaf] (afl. af II. Søle ell.

perf. part. af III. søle 1) fuld af søle ell.

overstænket med vaadt snavs, væde.
Moth.S1028. Veien var . . steenet og hullet

og sølet. Bagges.L.L321. stænket og sølet

var (rytteren). JHelms.G.94. en vaad, slud-

fuld Aften med sølet FøTe.Pont.LP.Vin.63.
et tiltrampet, sølet Gulv. Lauesen.MF.45.

søle-Taad, adj. (søl-. Stuck.S.16). (til

II. Søle og II. Søl; sj.) vaad af søle. AxJuel.
GH.55. -vejr, et. (til II. Søle, III. søle 1;

1. br.) (fugtigt) vejr med sølet føre. VSO.
Nans.JD.56. (Bergen) sidder inde med Re-
korden for Sølevejr og Regn.KnudPouls.
BE.13. -vinter, en. (Søl-, Politievennen.

1798199.821). (til II. Søle og II. Søl; nu næppe
br.) vinter med sølet føre. Amberg. *Jeg ønske
vil Skomagermestrene

|
En Sølevinter uden

mindste Frost og Snee\Blich.(1920).XIX.
175. -vorn, adj. (til III. søle; ikke i rigsspr.)

I) som søler med noget; uordentlig; urenlig.

En sølevorn Q vinde. VSO. 2) om vej, føre:

sølet. UfF.
Sol-flikke, en. ('Søle-flæk(ke). Fr

Grundtv.LK.205. SprKult.LSl). (til 1. Søle;

jf. Søleskinne; møl.) hvert af de jærnstykker,

hvormed mølleakslen er beslaaet til beskyttelse

'

mod slid fra sølestenen; flik (2). NordConv\
Lexy.490. SBorch.Maskinlære.L(1880).70.
Sø-lide, en. [1] (naturv.) det parti af

en søbund uden for kystbæltet, hvor bunden
skraaner; mellemgrund (1). Fedders.(Geogr
Tidsskr.XII.84). Frem.DN.488. -lilje, en.

I ) (nu næppe br.) vandplante med liljelignende

blomster, fx. hvid aakande, Nymphæa alba L.

Riber.II.92. Oehl.XXXI.20. *Der . .
|
Roer

jeg . .
I

Sagte i Baaden, blandt Søeliljer.

Kaalund.FD.67. jf. Aarestr.SS.V178. 2) (jf.

-palme; zool.) blomsterlignende pighud af

klassen Crinoidea. Brehm.Krybd.859. Danm
Fauna.XXVlI.12. -limit, en. (^, foræld.)

I) distrikt, i hvilket der udskreves værneplig-

tigt mandskab til marinen. MR. 1708.181.

Nørreg.Privatr.1.377. Sal.XVn.68. 2) person

i en sølimit (1), der var (indskrevet i sørullen

og) pligtig til tjeneste i marinen; undertiden

i videre anv., om person, der bor ved havet.

MR.1797.845. Blich.(1920).XXV104. Har-
boe.MarO. -lire, en. (jf. I. Lire 5; nu næppe
br.) \ fløjfisk, der minder om en lyre; Callio-

nymus lyra. vAph.Nath.V11.493. Raff.(1784).
227. -liv, et. livet til søs, om bord paa skibe;

sømandsliv, fra Barnsbeen havde Søelivet

havt noget Tillokkende for mig. Wilst.D.I.

135. et Folk, der er fortroligt med Sølivet.

AOlr.NA.49. Dette fællesnordiske kraftige

Søliv kulminerer i Knud den Stores England
og Normannertogene. JVJens. (Isi Sagaer. I.

10).

Sølje, en. ['sølje] (dial. Sølle. EnLy-
stigSamtaleimellemKongSalomon ogMarcolfus.
(1805).3. FDyrlund.Uds.60. Gravl.Voksebro.

(1923).59. UfF. — dial. Sylje. MDL.578.
S&B. CollO. jf. SvGrundtv. Sylle. Moth.

S996. VKHjort. Sangbog forHaandværksstan-

den.(1809).62. VSO. MO. — sj., m. tilknyt-
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ning til Sølv, skrevet Sølyje. NciiTid.^^U1937.

2.sp.3). fit. -r. (glda. sylyæ, sølffue, sv. solja,

no. selje, oldn. sylgja; særnordisk ord af

usikker oprindelse; i dansk m, tilknytning til

Sølv, sml. Gulje) I) (i nyere tid optaget i

rigsspr. fra no.; nu lidt gldgs.) spænde, oftest

af sølv, med et rundt hul i midten og en

enkelt, paa den ene side af hullet fæstet torn,

brugt som (hals-, bryst) smykke (især anv.

i Norge og som mode (spec. i nordisk-orien-

terede kredse) i Danmark i slutn. af 19. aarh.

samt som hørende til visse egnes nationaldragt).

Søljen paa hendes (o: den norske jentes)

Bryst. Ploug. 1.179. hun tog sine Søljer og
Ringe og ØiensmykkeT.Jørg.VF.290. Kur-
suspiger med oldnordiske Søljer og lys Freja-

skikkelse. ^ndiVx.Z7Z/^.22. baade Mændene og
Kvinderne (fra klitegnene ved Ringkøbing)

var smykket med Ringe og Søliei. Søiberg.

KK.I.15. Esp.348. Feilb. 2) (dial.) metal-
spænde med torn paa sko, bælte ell. (især)

seletøj. Moth.S997. De Syller og Plader jeg

(y: gørtleren) støbe kan,
j
Som Gangerens Sele-

tøi pryde. VKHjort.SangbogforHaandværks-
standen.(1809).62. MDL.578. Esp.348. Feilb.

sølke, V. se sulke.

I. Sølle, en. se Sølje.

II. iSølle, en. se I. Sylle.

III. sølle, adj. ['søla, ogs. 'sola, især

prov. 'søl'a, 'sol'a] (nu kun dial. sælle

(selle). Nysted.Rhetor.33. Bagges.V88. Oehl.

XIII.218.XVI.272. Ing.KE.II.69. PalM.
(1909).1.257. Thorsen.181. Feilb. CReimer.
NB.335. — nu kun arkais., sj. søllig. DFU.
nr.31.3. Gjel.KH.2.141. sa.KM.41. — nu
næppe br. sællig (sellig). FrHorn.PM.22.

jf. Moth.SlM). (glda. søllig, sellig, sælig,

sælugh, no. dial. sælug, sideform til oldn.

sålugr i sa. bet.; til III. sæl og besl. m. salig;

grundbet.: lykkelig; nuværende bet. vel ud-

gaaet fra iron. og eufem. anv., jf. oldn. sæll,

lykkelig, elendig, stakkels, og eng. silly, dum;
sml. u. 1. Sjælebod; jf. søllet

f|
ordet er (i

formen sølle^ først i sidste halvdel af 19. aarh.

blevet alm. i rigs-talespr., endnu ikke optaget

i vAph.s ordbøger, MO. (jf. dog MO.II.685
u. Selle>, Holst.R.; jf.: „Sølle . . En i Jylland
og andre Steder brugelig Udtale for sælle."

VSO. „(jysk) sølle . . fattes (i dansk)". Blich.

(1920).XII.86
II

dagl.) som er meget ringe,
daarlig, elendig, ulykkelig olgn., især

saaledes at det vækker medynk; ynkelig;
oftest brugt som et harmløst, medlidende, over-

bærende ell. nedladende udtryk; stakkels;
ogs. som udtr. for hvad man finder temmelig
nbelydeligt, uden større værdi; spec. (især
l'al.) m. h. i. legems-, sundhedstilstand:

'*?/ syg; svag; daarlig.
I) om levende væsen (saavel m. h. t. ydre

iom indre forhold; i rigsspr. især m. h. t.

legemskræfter, arbejdskraft, leveforhold, øko-
nomiske forhold, dygtighed, begavelse, ka-
rakterstyrke olgn.). \.\)attrib. Frem da traad
den sellige Krage,

|
hun var saa sorrigfuld.

DFU.nr.31.3. En sælle Nisse, from og god,

I
Der giorde intet Kræ imoÅ. Bagges. Y.197

.

en sølle Mand, som de kalde . . sorte Mads.
Blich.(1920).X.55. Selv den søUeste Mand
er for god til at fremvises paa Markedet af

den Kvinde, hvis Børn bærer hans Navn.
Nans.M.96. (han) var en Østerriger, Søn af

en sølle Skomager. Pon<.LP.///.S. Snylterne
kommer frem . . Ungerne spreder sig i den

10 sølle Humlebis Indre og lever af dens Fedt-
masser. iV^aiMrensTr29i<3.225. du har jo ingen
Morgenkaffe faaet. Jeg er da vist ogsaa en
sølle Kone. ErlKrist.S,146. \\ ofte i mer ell.

mindre faste forb. som sølle djævel (SMich.
S.22. PDrachm.D.45. jf. Djævel 3.3;, (især

dial.:) fa ar (Oehl.XVI.272. JHSmidth.Ords.
159. jf. Bagges.V88. Feilb.1.407 samt u. Faar
2.i;, fyr (Hjoriø.T0.41), fæ (EChristians.Ej.

220), karl (HCAnd.ML.47O . FrGrundtv.LK.
20 172), lasse f'se Lars Ij, pjok (GJørg.OF.50),

skind, skrog, skrædder, stakkel (se

Skind 6, I. Skrog 3, Skrædder 2, I. Stakkel

2). 1.2) som præd. Det hørte Krøbling-Hans.
Sølle var han i Benene, men kløgtig i Ho-
vedet. HCAnd.(1919).V335. Lidt bange, det

var han, men ikke sølle,
|

thi her, under
Uniformen,

|
her var et Hjærte, som slog.

Drachm.PHK.62. han ser mere sølle ud; han
staar jo ligefrem og bævrer af Kn\d\ Pont.

30 K.23. Han var sølle i Klæåeine. MylErich.
S.80. hun føler sig sølle og underlig ube-
hjælpsom. Z^a&ye.Z^.60. 1.3) (1. br.) i sub-

stantivisk anv. Kun de Sølle er beskedne.

Vogel-Jørg.BO.428.

2) om ting ell. forhold. 2.1) attrib. jeg (maa)
nu . . hjælpe mig med det ene sælle Øie.

Ing.KE.1.32. Det var sølle Tider for Land-
mændene. GoWscftw.///.396. et . . Misfor-

hold mellem denne højtidelige Paakaldelse

o af Vorherre og det Par sølle Æbler, han
havde Tipset. Pont.LP. 1.20. Naa, saa De vil

med og gaa Strandvagt i det sølle Vejr (o:

en brandstorm). MylErich.S.22. En Læge fra

Herning blev en Dag hentet ud til Rind til

en Pige, der havde et sølle Ben. HPHansen.
Renlighedigl.Dage.(1928).78. \\ som udtr. for,

at et maal, antal osv. er meget ringe, (kata-

logerne) skrumpede . . efterhaanden ind fra

en Størrelse af 164 Sider til kun sølle 8.

50 Varehus.1935.3. sølle 100 Ki. Bl<&T. jf.: *l

tredive Aar har dette gode Sværd
|

. . ikke

smagt
I

en søllig Draabe Blod. Gjel.KH. 2.

2.2) som præd. Det ligger slet ikke for os

Fruentimmer at være Undtagelser . . vi

bliver saa underlige af det . . Kan du for-

staa det? er det ikke sølle, synes du? JPJac.
11.128. Skæbnen Hvor det Ord er hult

og magert og sølle \ IStuck.II1.44. Denne
Spisestue var forresten lidt sølle, hvis han

60 en Dag skulde have Herrer til Middag.
LeckFischer.Ka.47. 2.3) (1. br.) i substanti-

visk anv. „god" . . havde (altid) en Klang
henimod det seille.JacPaludan.F.203. 2.4)

(især dial.) som adv. Moth.SlM. Karlen, der
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havde forført hende, kom da ogsaa sølle af

Dage, han druknede i et Yandhuh Feili.BL.
25. han var sølle gaaende (o: daarlig til bens).

HPHansen. TrangeKaar.(1932J.44.
IV. sølle, V. se II. sylde.

V. sølle, V. se IV sylle.

sølle-, i ssgr. af III. sølle; hl. a. (især
dial.) i betegnelser for en sølle person som
Sølle-pe(te)r (Feilb. Ellekilde.Voreda.Polke-
æveniyr.I.(1928).68.), -sidse (JPJac.I.182) lo

ofi. -agtis:, adj. (1. br.) temmelig sølle. Han
ser ellers ikke saa meget sølleagtig uå.Pont.
FL.281. -hed, en. (dial. Sælle-. Feilb.

UfF. Sællig- (SelUg-). Moth.SlU. JH
Smidth.Ords.158). (jf. SøUethed; især dial.)

elendighed; ynkelighed; elendig tilstand; især

om et menneskes elendige forhold (sygdom,
fattigdom, udsvævelser olgn.). der er bare
Søllehed og Pjuskeri i Hjemmet. Mt/Z^nc7».

VJ.148. Alle de Kærester han altid skulde 20

ligge i med paa en Gang! Det skulde være
saa villele! Og saa var det kun Søllehed det
meste. FrPoulsen.L.136. En pjalt er en sølle

fyr, men en pjalt, der er optaget af sin egen
søllehed, er -væmmelig. Hjortø.TO.41. MDL.
Feilb.

Søllet, adj. ['sølai, ^soht] {omdannelse af
III. søUe (vel efter part. adj. paa -et) ell. af søl-

lig ; 1. br.) d. s. s. III. sølle, hvor er det i Grun-
den ikke ogsaa en ynkelig Figur, saaledes som 30

Præster og Malere og alle Andre have arran-

geret ham (0: Jesus): saa bedrøvelig og

søllet. /S'c/iacÅ;.275. alt eftersom (Vielgeschret)

omtumles af Staahejet, bKver han i sin Kul-

rethed og Naivetet mer og mer affældig

søllet og rørende hjælpeløs. DagfiVi/7»."/»i922.

ll.sp.2.
II

hertil: Søllethed. Fridericia.(Det

nyAarh.IV197). Mølleren var slem nok i al

sin Søllethed. Pont.DR.11. 120.
Sølle-træ, et. se Syldtræ. 40

sølliff, adj. se III. sølle.

Sø-lod, en. [1] (jur.) lod, andel i en sø;

ogs. om jordlod ved en sø. Ingen Bonde maa
fiske i sin Gaards tilliggendis Sølod, eller

Mølledam, uden sin Husbonds Forlov. DL.
3^13—20. Ugeskr.fRetsv.l942.B.131. -lods,
en. 4>- ^^^^> ^''^ udfører lodsning i have

(mods. Havne-, Kystlods ofl.). Scheller.MarO.

OscJens.SL.188. -lom, en. (jf. -høne 1;

nu næppe br.) \. hornet lappedykker, Podi- 50

eeps auritus. Funke.(1801).1.243. -lov, en.

(jur.) lov angaaende forhold ved skibsfarten.

Amberg. LovNr.56yil892.
Søl-sten, en. se Sølesten.

Sø-laft, en. (jf. Havluftj den friske,

rene, styrkende luft ved ell. ude paa havet.

vAph.(1769). *0m vore Kyster skyller frugt-

bart Vandet,
j
Og sund den Søluft er, der

strømmer ind. Hrz.D. 1.230. Det er falden

mig ind at rekreere mig med nogen Søluft eo

(0: paa en sørejse). JVJens.RF.86. søluften
tærer, se tære. -lund, propr. se Sjølund.

Sølv, et ell. (uden for bet. 3 sj.) en ^Haar
. . bløde og hvide som en Sølv. LTid.1728.

604. jf.: Det er ikke saa ræt at sige: . . en
fin sølv . . som at sige . . fint si^y.Høysg.
AQ.38). [søl, højtid, sølv; nu kun prov. ell.

dial. søl'] sølv. smst. jf. Bertels.H.220. Aa
Hans.S.36. (poet., sj. (efter Sølver- i ssgr.)

Sølver. ['sølvar] *men i Nattens Sølver blaa-
ner

|
Mariagerfjordens Vande. Barirums.JTT

22). best. f. -et ["søl'ai, højtid, isøl'vaf] (æda.
sølf (AM.), sylf (Harp.Kr.105.131), silf,

run. (akk.) silf; (m. tab af -r (jf. dog glda.

sølfuer og Sølver- i ssgr.), opr. i gen. og
1. led af (visse) ssgr. (se Brøndum-Nielsen.
GG.11.304), vel ogs. under indflydelse fra

Guldj svarende til sv. silver, oldn. silfr (gen.

silfrs); eng. silver, ty. silber, got. silubr; jf.

forsølve)

I) grundstof, ædelt metal af en hvidlig,

skinnende farve, brugt til mønter, smykker,
brugsgenstande olgn. (foruden i forsk, tek-

niske anvendelser); som 2. led af ssgr. ogs.

om sølvlegering ell. andet metal, anden lege-

ring, der ligner sølv (jf. fx. Katte-, Kunst-,
Kvik-, NysølvJ. i. I) om stoffet. Diglen er til

Sølvet. Ords.27.3. *Sølvets Ægthed prøves
grant

|
Ved Ildens klare Lue. SalmHj.340.5.

Sølv i Stænger. vAph.(1759). *Sølvet vaskes
hvidt af Fjeldets Strøm

|
I Klippens ube-

kjendte dybe lUl Hauch.SK.51. *Som Øret
bedømmer Sølv paa Klangen,

|
saa skal

Du bedømme Fiihedstisingen. Kaalund.169.
Christ.Kemi.152. || i forb. m. præp. af. mønte
Penge af Søly.Høysg.S.125. Guder af Sølv

(1871: Søl\gudeT).2Mos.20.23(1931). \\ i

forb. m. præp. i. indfatte i Sølv. vAph.(1759).
Fortjenstmedaillen . . i Søly.Statscalender.

1856.118. grev de la Gardie købte (Codex
argenteus) tilbage . . lod det indbinde i sølr.

HolgPed.SN.34. Museets Mindebæger i Sølv.

AarbTurist.1930.175. || i faste forb. m. verber.

brænde (se II. brænde 8.1^, lutre (se

lutre 1.1^, rense (Mal.3.3), smelte (smst.

Forordn.*/il802.§14. se ogs. u. III. smelte

1.1^ sølv.
II

i faste forb. m. adj. drevet
(Moth.S1028. D&H.), fint (Moth.S1028.
MO.), galvaniseret (se galvanisere 2.^),

gedigent (VareL.(1807). 111.157. Sal.*

XXII.1006), møntet (Moth.S1028. Blich.

(1920).XXVni.140. se ogs. u. mønte 1),

oksyderet (se oksydere 2) sølv. 1.2) om
ting, lavet af dette stof, ell. del deraf, som
finder en speciel anvendelse || om snore,

galoner olgn. af sølv. HCAnd.IV.221(se u.

I. Guld 1.2). II
om smykker, pyntegenstande

(jf. fx. Brudesølv^ ell. brugsgenstande af sølv;

sølvtøj. Bruden glimrer af Guld og Sølv.

Høysg.S.103. hans Bord kunde dækkes end-

ogsaa med Overflødighed af Sølv. CBernh.

XI.95. Alt Husets . . vægtigste Sølv — Vin-

kander, Bakker og prægtige Skaaler. Pont.

M.79. arvet sølv, arvesølv. FGuldb.1.36.

Thiele.111. 132. Feilb.III.736. om sølvservice,

i forb. som spise paa sølv. mand spiser paa

Sølf Maaltidet til 6 LiyTes.Kleverif.RJ.82.

Man aad paa Sølv, man drak af Guld.
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Grundtv.PS.1.194. Er det saa herligt at spise

paa Sølv, naar Andre hvmgie.Kierk.VIII.

313. SvLa.HS.125. (jf. Indgangssølv^ om
sølvpræmie ved fugleskydning (i det kgl. skyde-

selskab), i forb. give sølv. Pol.'^iWOS.S.

Pligten til at gøre „Gærd" . . gik paa Om-
gang (i gilderne og lavene), en Skik, der har

holdt sig endnu inden for det kgl. kjøben-

havnske Skydeselskab i de aktive Brødres

Pligt til at give „Sølv" efter Tm. HistMKbh. lo

2R.I.321. se ogs. u. I. Skive 3.i.
|| (jf. bet. l.a)

om sølvmønt(er). I rede Penge, deels Sedler,

deels Sølv. Hrz.IV179. Sølvet gaar ud af Lan-
det. F-SO. 160 Kr. i Sølv (2- og 1-Krone-
stykker). Poh<t£."/,i925.4. Sølv og Sedler.
VSO. jeg vil gerne have 10 kr. i sølv, resten

i sedler j
smaat, stort sølv, se smaa 9.1,

stor 2.4. 1.3) m. henblik paa metallets værdi

ell. anvendelse som penge; sølvpenge; rig-

dom (om forb. m. Guld se u. I. Guld 1.3^; 20

spec. tidligere om det forhold, at en sum skulde

erlægges efter (en fastsat) sølvværdi (og ikke

efter penges paalydende værdi); ogs. (især

jarg. ell. dial., se Feilb.) som betegnelse for

penge i al alm. da er hånd forfalden til

Sagsøgeren tre Lod SøW. DL.3—13—39. den
Jord er fire hundrede Sekel Sølv værd.

lMos.23.15. Kiøbstedsfolket, plat og sløvet

. .
I

Sølvets Slaver, slængt i Støvet. Oe/ii.

XIX. 126. for (næringsbevis's) Meddelelse be- 30

tales til Stadens Kasse 3 Rbd. 2 Mk., Alt

SøW. Anordn.' /il840.§8. Alle Betingelser ere

der for en heldig Virksomhed i Stænderne,
blot Solvet ma-ngler. Cit.l845.(PLaurids.S.

VIII.34). Handelen er afsluttet i Sølv. VSO.
For Fremtiden skal Guld være Grundlag for

Danmarks Møntsystem med Benyttelse af

Sølv og ringere Metal til Skillemønt. LovNr.66
**UU73.§1. hvor ska' han ta'e Søllet fra,

naar der ingenting er, Skrovet? Wied.Silh.60. 40

Lægge den øde! . . Ikke for SoW\ Elkjær.

HA.24. en mark sølv, se II. Mark l.i.

rede sølv, se Y. rede 3. (nu næppe br.) i

forb. (for) sølv og penge: *En gierrig Dom-
mer er tilkiøbs for Sølv og Fenge. PJuel.

LL.5. *Jeg ærgrer mig, naar jeg seer Folk
paa Huuse skrive,

{
At samme skal tilfals

for Sølv og Penge blive,
|
Som noget andet

var i denne Verden til, |
End Sølv og Penge,

som en Sælger have vH.Wivet.Epigrammata. 50

(1751).92.

2) i sammenligninger og bilkdl. Forkastet

(1931: vraget^ Sølv kalder man dem (3: de

onde); thi Herren haver forkastet dem. Jer.

6.30. især i flg. anv.: 2.1) t sarnmenligninger.

•Se, Sommersolen skinner,
|
og som et Sølv

er Søen.Jørg.D.50. 'Som dugget Sølv dine

Øjne nu ser paa mig. ThøgLars.BB.21. i forb.

som blank, hvid som sølv (gldgs. som et

8ølv^; »En Aae, saa klar som Sølv.Hell.Poet. 60

21. Søen der foran saa blank som et Sølv.

FJUans.Novel.1 1 .10. (Angoragedens) Haar
. . er hvidt som Sølv. Manufact.( 1872).61.
se ogs. sp. 319**. 2.2) (især Qj) om hvad der

ved sit udseende, sin farve minder om sølv.

jf.: Eders (o: blomsternes) Elsker (3: Vahl)
havde intet Guld . . | Gyldne Gyldenlak!
vær du da Guld;

j
Vær du Sølv, du søl-

verhvide U\ie\Oehl.XIX.250. sølvet (ud-
vundet) af ler, (fagl.) om alumini-
um. Sal.*1.591. Aluminium. „Sølvet af Ler".
Lichtenierg.(bogtitel.l938).

\\
glans, farve-

skær som af sølv. Aarestr.SS.III.33(se u.

I. Guld 2.1^. *Duggen falder paa Klipper
|

og kaster sit Sølv paa Stia.&. JVibe.Slaaen.

(1927).8. En Flotille Duer . . vendte sig i

et Kast, med glitrende Sølv paa Vingerne.
Brodersen.HD. 7. ofte om lys, glans fra maanen

(jf. Maanesølv^; *Da seer jeg Nattens Dron-
ning hæve sig,

| Og ned bag mørke Træers
Top at smile,

(
Og male Sølvet paa de hvide

Pile,
I

Som bævende omringe ra.\g.Lund.

ED.27. I Norden strøer Maanen Sølv paa
Yandet. HCAnd.ML.375. (broen) krummede
sig i Maanelyset, der var Sølv over Slottets

Taarne og Ta,ge.AaseHans.Vr.71.
|| om sølv-

hvidt haar. *al hans Pragt var Skjæget
| Af

Sølv omkring hans Kind.Winth.IY12. Ikke
heller var hun længer helt ung; over hvert
Øre saaes en smal Stribe Sølv i det mørke
Usi&T.Pont.GA.l?. (J. C. Christensens) føre,

frodige Skikkelse med det pragtfulde Hoved,
de sunde, varme Træk og Haarets festlige Sølv.

Stavnstrup.DS.29. (fagl.) om de hvide haar i

sølvrævens pels: (denne sølvræv) havde usæd-
vanlig meget Sølv. AaDons.MV228. Mdsskr
Dyrl.LIV75.\\ havets sølv , (l.br.) om sild(e-

stime). JernbaneT."/ittl942.1.sp.2. 2.3) om
høj indre værd, værdifulde indre egenskaber (dog
ringere end de ved guld symboliserede). Den
Retfærdiges Tunge er udsøgt Sølv ; de Ugude-
liges Hjerte er intet værd.Ords. 10.20. kast Gul-
det i Støvet . . saa skal den Almægtige være
dit Guld, og han skal være dit kostbare Sølv.

Job.22.25. * Pastoren skænker hver en Kri-

sten
I

af sin Tales lødigtunge Sø'l. KBecker.
S. III.68. især i ordspr.: tale er sølv, men
tavshed guld, se I. Guld 2.2. ost er guld om
morgenen, sølv om middagen, bly om afte-

nen, se I. Ost 2.8. 2.4) om (lys, ren) stemme-,
toneklang, der minder om klingende sølv ell.

sammenlignes med sølvets lyse farve og glans.

Hvor skær og glitrende af Sølv var ikke
hendes Soprd.n. Pol.''/»1927.6.sp.l. jf. bet.

2.1 : 'Han, hvis tale lød, som sølvet runger
j

dybt og rent. NMøll.R.44. 2.5) (poet., 1. br.)

brugt som symbol paa et ægteskabs bestaaen i

25 aar (jf. Sølvbryllup^. See vi hæve vor
Pokal!

I
Evans Guld i Skaalen blinker

|

Hymens Sølv det gælde akåUBødt.SamlD.
229. Lykken følge jer (a: et sølvbrudepar)

fra Sølvets Stund,
|

saa jer Aftenstund
faar Guld i Mund.ThøgLars. Limfjords-Sange.
(1925).66.

3) (fagl.) brugt som forkortelse for ssgr.

m. Sølv-, fx. om sølvkanin: Kaniner sæl-

ges . . stor fransk Sølv og lille Sølv. Sor«
Ami8iid.*U1944.10.8p.6. om sølvræv: V« Sølv

XXHI. Rentrykt >V. l»4fi 21
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. . V« Sølv . . 74 Sø\v.NatTid.*yil944.6.

sp.3.

Sølv-, i ssgr. ['søl-, højtid, 'sølv-] (især

højtid., poet. Sølver-, se u. Sølver- samt u.

Sølv-baand, -blaa, -brud, -bunden, -flor, -fo-

det, -glans, -graa, -haar, -haaret, -hvid, -klang,

-klar, -klingende, -klokke, -kors, -krans, -kro-

ne, -lok, -lænke, -malm, -mester, -mor, -penge,

II. -pil, -poppel, -rand, -sky, -skægget,

-skæl, -skællet, -skær, -slør, -spejl 3, -spind,

-stemme, -stjerne, -stribe, -stænk, -tone,

-tøj^. af Sølv, især i bet. l.i ; foruden de ndf.

medtagne kan nævnes sølv-baldyret, -bal-

dyring, -beholdning, -belagt, -belægning,

-brydning, -cirkulation, -distrikt, -dollar,

-dukat, -enkrone, -fattig, -felt, -forbindelse,

-forekomst, -forgiftning, -forsendelse, -fund,

-førende, -glimtende, -handel, -indfatning,

-indhold, -industri, -kant, -klump, -korn,

-kræts, -kurs, -lag, -legering, -leje, -lignende,

-marked, -masse, -opløsning, -pris, -pro-

ducerende, -produktion, -præparat, -rig-

dom, -rigsort, -rubel, -salg, -skillemønt,

-skin, -smeltning, -straalende, -tokrone, -to-

skilling, -tyveri, -udførsel, -udmøntning,
-udvinding, -valuta; endvidere en mængde
letegnelser for ting, genstande af sølv som
Sølv-alter, -anker, -armbaand, -armstage,

-barre, -bestik, -bjælde, -blyant, -bolle,

-bordklokke, -broche, -bækken, -bælte, -daa-

se, -fingerbøl, -fløjte, -foderal, -galon, -gen-

stand, -gud, -haandtag, -halsbaand, -ham-
mer, -jardiniére, -kam, -kande, -kandelaber,

-kapsel, -kniv, -krus, -kæde, -laag, -lampe,

-lysestage, -naal, -opsats, -plade, -plombe,

-pokal, -ring, -sager, -saks, -service, -skjold,

-skrin, -smykke, -spisebestik, -spiseske, -sta-

ge, -stang, -terrin, -teske, -ting, -trompet,

-urkæde.
søl-vaad, adj. se sølevaad.

Sølv-aal, en. (fisk., især dial.) \
varietet af aal med lysere farver (især paa
bugen) (jf. Sandaal 1); især om blankaal

(m. sølvglinsende bug). HofmanBang.Odense
Amt.(1843).445. DanmFauna.XV.320. Feilb.

-aare, en. {ænyd. sølff-aader; bjergv.,

mineral.') aare ( 1.3.1 ), der indeholder sølv-

(malm). Holb.DH.II.402. *See Sølvaaren

glimter i Fjeldvæggens Stene. Hauch.SK.
64. Sierra Nevadas Sølvaarer.Op/B.*/¥229.

-abe, en. (zool.) den sydamerikanske abe

Callithrix argentata (med sølvgraa pels),

BøvP.III.26. Lieberkind.DVXII.397. -ag-
tig, adj. {ænyd. sølfactig) LTid.1723.77.

en enkelt sølvagtig Stribe i det ravnsorte

liasiT.Goldschm.VIII.70. Store, sølvagtige

Skyer. IsakDin.FF.499. -alder, en. (jf.

-tidj () (fagl. ell. (g) den efter guldalderen

følgende og af nogen nedgang prægede periode;

især om en af verdensaldrene ell. om periode

i et lands litteratur. Holb.Metam.5. Alle

Eddas utrøkte Sange har jeg afskrevet . .

Som Mindesmærker fra den islandske Poesis

Sølvalder ere Nogle . . uvurderlige. Grundiu.

B.I.16. skjaldedigtningens sølvalder. ^Oir.
DH.I.87.

II
spec. om den efter guldalderen føl-

gende periode i romersk litteratur (ca. 1. aarh.

e. Kr.). Madv.SU.4. VilhAnd.Litt.il. 127.

hertil: Sølvalder-digter, -forfatter, -latin,

-poet, -skribent ofi. 2) (arkæol.) tidsrum,

i hvilket sølv var meget brugt til smykker,
finere genstande. SophMUll.VO.682. Aarb.
1942.223. -alderlig, adj. som tilhører

10 sølvalderen; især (fagl.) til -alder sp. 324^: Ved
Jubelfesten 1736 holdt (rektor) en stor Tale

. . Med stor Lethed udtrykker han sig i en
stærkt sølvalderligt præget Latinitet. B^'Zor-

nerup.FS.146. sølvalderlige latinske Forfat-

tere. Blatt.(PoVU1941.12.sp.l). -arbejde,
et. {ænyd. d. s.; især fagl.) det at arbejde i

ell. med sølv, som sølvsmed, ell. genstand,

kunstværk af sølv. I Sølvarbeide er han en
udmærket Kunstner. 7(90. Stemplingen af

20 Guld- og Sølvarbejder. FareL.*24i. -ar-
bejder, en. (fagl., nu 1. br.) haandværker
ell. kunstner, der arbejder i sølv; sølvsmed.

vAph.(1764). Hinnerup.Juv.lO. Guldsmede
og Sølvarbeidere (Chr.VI: sølvsmeder^. Fisd.
15.9. -asp, en. ^ d. s. s. -poppel. LandbO.
111.830. -baand, et. baand af sølv ell.

sølvtraade. CVHertel.AarhuusDom-Kirke.11,1

.

(1810).20. Manufakt.(1942).lll. \\ billedl.

ell. i sammenligninger, den lille Flod . .

30 slyngede sig som et Sølvbaand igjennem
BaÅen. Rowel.Br.479. *Luna sit Sølver-
baand

|
Snoer om Endymion.Heib.Poet.ilI.

468. -bad, et. (fot.) opløsning af sølvnitrat,

hvori fotografisk plade ell. papir bades for at

blive lysfølsom(t). OpfB.^VI.591. PoU^Ux
1943.Sønd.l5.sp.3. \\ hertil: Sølvbad-papir.
PapirL.176. -bajer, en. (dagl.) flaske

luksus-lagerøl (fra Carlsberg-bryggerierne i

Kbh.) med sølvpapir omkring hals og prop.

40 PoU^U1940.6.sp.3. -bakke, en. S&B.
Kirketjeneren samler Vokspindene sammen
paa sin Sø\vh&\ske.Riget.^^U1911.4.sp.3. Prior-

indens gamle Tjener kom ind . . med et

Brev paa en Sø\vhakke.IsakDin.FF.120.
-ballet, en. se u. II. Palet 1. -bede, en.

^ en slags bladbede med hvide bladstilke

og ribber. Dalskov.KøkkenurternesDyrkning.

(1915).10. Nytteplanter.137. -berg(v8erk),
et. se -bjerg(værk). -beslaaet, part. adj.

50 se -beslagen. -beslag, et. (jf. -beslagen).

Meerskumspibe med Sølvbeslag. i^rz.Z/TT

303. en gammel med Sølvbeslag prydet Al-

terbog. ^jEiS^ieisen./S/ow^erMp.^iSSi^.Si. -be-
slagen, part. adj. (ogs. -beslaaet. Skjoldb.

SM.60. AStrøm.0.14). (jf. -slaaet, -slagen;

især tg) forsynet med sølvbeslag; tidligere ogs.:

indvirket med sølv(traade). Moth.S1029. *En
Sølv-beslagen tyck llomeTus. Holb.Paars.54.
*1 fører prægtig sølvbeslagen Kjortel. /Sø^o/i.

60 RD.125. *Høkren med sin Viv
|
Gaaer for

Tidsfordriv
|
Med sin sølvbeslagne Mer-

skumspibe. PMøll.(1855). 1.43. sølvbeslagne

Dx\k]!ie\ioin.JohsBrøndst.(PoV*Ul940.9.sp.6).

-billede, et. {ænyd. sølf-billede, -belede
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t het. 1) I ) (nu 1. br.) Milede udført som sølv-

arbejde, statue af sølv olgn. DMag.VI.BbbS^.
Da skal du holde dine Sølvbilleders Over-

træk . . for mene. Es.30.22(1931). 2) (fot.)

billede, kopieret paa papir med klorsølv (især

mods. Platinbillede;. SaUVIII.584. -birk,
en. % (1. br.) birk med hvidglinsende stamme;
hvidbirk, Betula alba L. DagNyh.^UWll.l.
sp.6. Sølvbirken. ELake.(overs. bogtitel.1918).
-bjerg;, et. (f -berg)- iglda. sylff bierigh

(Enklosterbog.(1933).74), oldn. silfrberg; nu
1. br.) bjerg, der indeholder sølv(aarer); tid-

ligere ogs.: bjerg, (tænkt som) bestaaende af

(rent) sølv. udi Opsloe Stift (blev) et koste-

ligt og rigt Solf-Berg fundet. Slange.ChrIV
491. Der fortælles (i „Lucidarius") om
Griffe og Drager, der vogter mægtige Sølv-

bjerge. OFrm.Lt«.i57. -bjergværk, et.

^t -bergværk. Holb.DU.II.689. Slange.

ChrlV.509). {ænyd. sølfbergverck ; bjergv.)

bjergværk, hvor der udvindes sølv; sølv-

værk. vAph.(1764). Uss.Jærnproduktionens

Hist.(1911).4.sp.2. -bjørn, en. (zool.) om
den alm. (brune) landbjørn, Ursus arctos,

naar pelsen har lyse (hvide ell. perlegraa)

haarspidser. Funke.(1801).1.85. Sal.III.51.

-blaa, adj. ('sølver-. Oehl.XXlV.85. Jets-

mark.Fædrelandssang.[1820J .2. HSeedorf.DD.

56). (især &) af en blank lyseblaa, hvidblaa

farve (mindende om sølv). I Østen sølvblaa

Dagen smiler,
|
Som glæder Dan og Skjold.

Heib.Poet.IX.262. sølvblaa Naale (paa en art

fyr). HjortsøsPlanteskole, Svebølle. 1939-40.33.

især om havet: *sølvblaae, stolte, danske
StTa.nå\Ew.(1914).III.197. *det sølvblaa

Hav. OeW.X/X.262. Havet laa saa stille og
sølvblaat. Drachm.III.179. -blad, et, i bet. 3
ogs. en. I) blad af sølv; især om blad {I.2.i) af

sølv paa visse redskaber ell. om tyndt udhamret
skive af sølv (jf. Bladsølv^. vAph.Nath.VII.
530. *skræl med din Kniv med Sølvbladet
Frngten.Riber.II.nO. OpfB.Ull.218. 2) sølv-

lignende, sølvglinsende blad paa plante. Bævre-
espen spejlede sine Sølvblade i (bækkens)
Wa,nd. Bierfreund.FN.56.

|| (jf. -urt; apot.)

om de tørrede blade af gaasepolentil, Poten-

tilla anserina L. FolkLægem.I.64.III.108.

3) 3f navn paa forsk, planter, især af Sølv-
bladfamilien, Elæagnaceæ (m. sølvglin-

sende blade). 3.1) busken Elæagnus L. (jf.

-træ 2.2). Warm.Frøpl.300. 3.2) (jf. II. -pii;

sandtidse, Hippophaés rhamnoides L. Fr
Heide. Vore Planter iMark og Skov. (1926). 148.

3.3) marietidsel, Silibum (Silybum) Gårtn.

(m. hvidplettfde blade). Bredsdorff.BE. 1.126.
Lange.Flora.368. -bladet, adj. (jf. -blad

2; 1. br.) som har sølvlignende, sølvglinsende

blade. Sig mindre Blomster for sølvbladet
Lillie ha'ie. Steners.Ode. 50. sølvbladet Taare-
V\\.Gjel.Br.241. Qj -blank, adj. {ænyd.
sølfbianck) blank som sølv; som ligner blankt

sølv. (bladene er) neden under sølvblanke.
vAph.Nalh.V11 1.333. Paa Stranden skæl-
ver ej det mindste Blad;

|
her ruller Søen

sølvblank ud sit Ba.d. Drachm.UD.336. Bu-
gen (hos silden) er ren sølvblank. B^føH.
DyL.III.161. O -bleg, adj. af en mat,
hvidlig farve som sølv. du sølvblege Maane!
JSneed.II.125. *Løvet rundt i det duggede
Krat

I

sølvblegt i Vaarnatten hæ\ei. Stuck.
SD.2. -blende, en. (mineral.) d. s. s. I.

Rødgylden. Amberg. SaUXXlI.lOlO. I.

-blik, et. {efter ty. silberblick; jf. -spejl 2;

10 fagl-) det fænomen ved udskilning af sølv af
sølvholdigt bly, at sølvmassen pludselig ligger

blank som et spejl. Sal*XXII.1007. II.

-blik, et. (fagl.) tynd plade af sølv, frem-
stillet ved hamring ell. valsning. falske Sølv-
knapper med Kobber inden udi og over-
draget med tyndt Sølvblik. Cit.l705.(Kbh
Dipl.V.801). han (bar) en Hat fra Garde-
rige, besat med Sølvblik, Ædelstene og koste-
lige røde Y\didre.Ing.VS.I.162. VareL.*838.

20 -blink, et. (1. br.) blink (som) af blankt
sølv. Det er bekjendt, at det uægte Metal
stundom antager en Glands af det ægte,
denne er det korte Søl\hlmk.Kierk.VI.61.
Forellerne med Sølvblink sprang. Æec/te.

GND.102. -blond, adj. (1. br.) platinblond.

Fru P. (var) sølvblond med store blaa Øjne.
AaseHans.Vr.l05. -blæk, et. (fagl.) blan-
ding af gummiopløsning med bladsølv, brugt
som blæic. PapirL.190. f -blære, en. \.

30 laksefisken Argentina (jf. Guldlaks^. Nem-
nich.I.sp.450. AFJust.Naturhist.(1802).371.
-boghvede, en. 2( varietet af alm. bog-
hvede med sølvgraa frugter, Fagopyrum escu-

lentum argenteum. LandmB.1.504. LandbO.
1.341. -bonde, en. (soldat., nedsæt., spøg.)
værnepligtig, der ligger ell. har ligget paa
Sølvgadens kaserne i Kbh. Pol.**U1911.1.sp.3.

^'tl939.4.sp.l. -bra(d)8e, en. {ænyd. d. s.,

oldn. silfrbraza; foræld.) brystspænde af sølv.

40 hun (tog) Seglringen . . og bandt den , . fast
til Sølv bratsen i sit Livstykke. /n^.FiS.//.
42. smst.124. -bregne, en. ^ bregnen
Gymnogramme tartarea Desv. (med sølvhvidt
støv paa undersiden). Larsen. SaUX.494.
O -bro, en. (hvad der ligner en) bro af sølv.

Maanen . . byggede sin Sølvbro over til os.

Jørg.Liv.I.50.
|| talem. (jf. u. Guldbro 1;

nu 1. br.): man skal bygge (ell. lægge,
slaa^ en sølvbro for den flygtende

50 fjende. Biehl.DQ.IV235. SSchack.Den da.
NationsKarakteristik.(1860).87. Mau.1.224.
-broderet, part. adj. (jf. -broderi; især
haandarb.) broderet med sølvtraad. VSO.
Dodt.F.31(se u. -tøj 2). -broderi, et.

(især haandarb.) (udførelse af) broderi, hvor-
til er benyttet sølvtraade. det er Sølvbroderi
han har paa Kjolen. HCAnd.(1919). 1.329.
BerlKonv.XXI.73. -brokade, en. (jf.
-stof; især fagl.) svisrt silkestof med ivævede

M sølvfigurer. vAph.(1764). Manufact.(1872).
341. I. -bronze, en. (fagl.) I) sølvlignende
manganlegering. OpfB.*I.516. 2) sølvhvidt
farvestof (indeholdende aluminium) til bron-
zering. VareL.U60. II. -bronze, adj. (især

2V
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7nal.) af farve som sølvbronze (1.2). Lyssøjler . .

til Regulering af Færdselen . . bør udføres i

sølvbronce Grundfarve med gule Kanne-
lenngeT.Bek.Nr.l58'/d934. -brud, en. ('Søl-

ver-. Morskabslæsning /. den da.Almue. 1840.

384). kvinde, der har sølvbryllup. Til Bruden
fra en Sø\yhT\iå.FannyTuxen.(bogtitel.l880).

EGad.S.107. -brudepar, et. ægtepar, der

har sølvbryllup. EGad.TT.23. -brudgom,
en. mand, der har sølvbryllup. Schand.O.II. lo

178. KAabye.PT.163. -brun, adj. brun med
sølvskær, sølvstænk; vist kun (fagl.) om en

slags sølvkanin: den sølvbrune Kanin. »S'ai.'

XIII.502. Lieberkind.DYX.339. -bryllup,
et. {lign. udtr. paa ty., eng. og fr.) (fest i

anledning af) et ægtepars 25-aars bryllupsdag

(jf. Guldbryllup osv.). Gynæol.V231. Molb.

HO. Der er nu kun to Aar til vort Sø\y-

hTyllup. Heib.Hjem.204. EGad.TT.23. || bil-

ledl. netop fem og tyve Aar var forløbne, 20

siden jeg første Gang skrev om Sangen i

Edda, saa det var egenlig sit Sølv-Bryllup

med Nordens Myther Skribenten her skulde

holåe. Grundtv.Myth.xiii. Jens Hansens sve-

sker . . der har holdt både bryllup og sølv-

bryllup med ham (0: er meget gamle). Grønb.

SV55.
II

hertil: Sølvbryllups-dag, -fest,

-gave, -par, -sang, -tokrone (særlig to-

krone, møntet i anledning af et kongepars sølv-

bryllup) ofl. -brsemnie, en. (jf. -bræm- 30

met; 1. br.). Bl&T. -bræmmet, adj. (jf.

-bræmme; nu 1. br.) om klædningsstykke:

(en) sølvbræmmet Sørgekaabe.i2i^e^."/»29ii.

4.sp.3. -brænder, en. (nu næppe br.)

person, der er beskæftiget ved sølvbrænding.

vAph.(1764). -brænding, en. (jf. -bræn-
der; nu næppe br.) sølvets udvinding (af bly-

glans) og lutring. VSO. -bunden, part. adj.

(glda. søleff-, selffbunden; jf. guldbunden;
arkais., 1. br.) beslaaet ell. prydet med sølv. 40

Thiele. 1.224. Erkebispen med sin s øl ver-
bundne Stav. Oehl.IY187. -bæger, et.

{ænyd. sølfbegger, oldn. silfrbikari, -bikarr)

lKrøn.28.17. Mall.SgH.99. Selskabets Ud-
mærkelse for Landboflid, et Sølvbæger med
Indsknit. Elkjær.HF.64. -ceder, en, ^ ce-

dertræet Cedrus atlantica Manetti (med sølv-

glinsende naale). LNielsen.Priisfortegnelsefra

HørsholmPlanteskole.(1877).41. -daler, en.

(foræld.). vAph.(1759). jeg trykker ham et 50

Par Sølvdalere i Ea&ndeii.Heib.Poet.VII.27.
-draabe, en. (fagl.) (størknet) draabe fly-

dende sølv; draabeformet stykke sølv. Aarb.
1942.80.128. billedl. ell. i sammenligninger:
H0rn.Moral.il.41. Feilb. -dug, en. (ænyd.
sølffuerdug; foræld.) sølvindvirket stof . D&H.
jf. Gyldendug sp.402*\ -dyr, et. (zool.)

d. s. s. -kræ. LSal.XI.438.
I. Sølve, en. se 1. Sylle.

II. sølve, V. ['sølva] -ede. (rw. dial. to

sylva, eng. silver, ty. silbern; sj.; jf. af-, for-

sølve) I) overdrage med et lag sølv; forsølve
(1). Moth.S1030.

II
billedl.: give glans som

sølv; forskønne, mildne (v. hj. af penge).

*Af Alt, hvad farves, sølves og forgyldes
|

i Sol, hun som sit Hjems Fyrstinde hyldes.
Brandes.XII.392. *Min Luth jeg stemmer
nu, sin Lofsang at frembære,

| For den
Barmhiertighed, og Kongens Naade-Ære,

|

Med sit betænkte Raad, at s øl ve Asken
op (o: hjælpe de brandlidte). LTid.1729.261.
2) skinne som sølv. en halv Maane sølvede
ipsiSiB.imlen.JohsWulff.DetgodeLand.(1931).7.

III. sølve, V. se lY sylle.

Sølver, et. se Sølv.

Sølver-, i ssgr. ['sølvar-] (ænyd. sølfuer-,

silfuer-; efter mnt. siilver-, sulver-, silver-,

ty. silber-, til silber, se u. Sølv; uden for ssg.

Sølverglød kun højtid., poet.) d. s. s. Sølv-; se

ndf. samt u. Sølv- i ssgr. -glød, en. (f -giet.

LTid.1753.299. — nu sj. Sølvglød. vAph.
(1759). Tode.H.13. Sølvgløtte. Tychsen.A.II.

380. OHMynst.Pharm.I.158). (ænyd. sølf-

glød, -glæde, -glid, -gled, silbergled, mnt. sul-

verglede, ty. silberglåtte ; om 2. led se 1. Glætte
og I. Glød 4; kem., mineral., bjergv.) blyilte

(blyoksyd), dannet af blyholdigt sølv ved af-

drivningen. WeisbachsCuur. (overs.l755).61.

Funke.(1801).III.422. Christ.Kemi. 146.
||

hertil Sølverglød-plaster, (apot.) plaster,

hvis hovedbestanddel er sølverglød. Panum.
578. -kilde, en. (poet.) kilde med sølvklart

vand. *Sin Rislen monne Sølverkilden dæm-
pe. OeRDt3<e./'2S<?3;.57. *Sølverkilden gli-

der
I

Nu ved Ruinens Fod.Ing.RSE.II.130.

jf.: *Se Stjernen naar herned med sine Straa-

ler,
I

dens Sølverkilde rinder ganske tyst.

Rode.VR.45.
sølverne, adj. ['sølvarna] i olm. ubøje-

ligt; intk. (sj.) sølvernt (Fleuron.VJ.173).

(efter ty. silbern, adj. til silber, sølv, jf. eng.

silvern, got. silubreins; højtid.) som er af
sølv ell. ligner sølv. *det sølverne Hefte

(0: sværdhæfte). Bagges.miD.78. *Af Skul-

deren frodigt sig svinger
|
To hvide, sølverne

YingeT.Oehl.XXIII.271. *sølverne vare hans
Lokker. /ngf.D./.27. *En blinkende Smaragd

I

I sin sølverne KsLTm.Winth.I.156. Køl-
vandet blev

I
en skælvende, sølverne Stribe.

FrNygaard.FD.37.
Sølv-erts, en ell. (1. br.) et (Moth.

S1029). (ænyd. sølffærdz; mineral.) d. s. s.

-malm. Holb.DH.II.430. Hauch.DV.11.89.
Sal.III.190.

I. Sølvet, subst. (maaske substantivisk

anv. af IL sølvet; nu næppe br.) sølvet
(CollO.) ell. især lille selvet (ogs. som
ssg. Lillesølvet. Kielsen.NHM.375), \ tre-

taaet maage, Rissa tridactyla (muligvis som
modsætn. til Sølvmaagej. EPont.Atlas.1.622.

Kjærbøll.607.

II. sølvet, adj. ['sølvai] (i bet. 1 part. af

IL sølve; i bet. 2 afl. af Sølv, jf. sølverne)

I) t overtrukket med et lag sølv; forsølvet.

Moth.S1030. 2) af farve, glans, skær som
sølv. han var over de hængende Haver,
Eufrates var et HUe, sølvet BsLa.nd.FrNy-

gaard.SS.120. Hendes Haar ligger hætte-
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agtigt, sort med det sølvede Skær, som man
kender fra Poplernes Blade. KAaiye.KA.17.

II
især (fagl.) om (sølv)ræv: som har hvide,

sølvglinsende haar (i større ell. mindre mæng-
de), (ræven) havde engang . . været ganske
sølvet hen langs Ryggen. Fleuron.IFA.244.
Sølvræve (baade stærkt sølvede og mindre
sølvcde). PoI.^^/a1934.9.sp.4. En hel sølvet
Ræv har Sølvhaar over hele Kroppen samt
paa Hals og Hoved. NatTid.*y»1944.6.sp.3.

Sølvræve . . Dobbelt Collier af rigtsølvet
prima Skind. BerlTid.'M944.Aff.5.sp.6.

Sølv-fad, et. (ænyd. sølffa(a)d) hans
Offer var eet Sølvia,d.4Mos.7.13. HSeverin-
sen.SM.156. ||

(spøg.) i forb. man tager et

sølvfad, som regel (men fejlagtig) anført som
citat fra Mangor. Kogeb. (jf. Vogel-Jørg.BO.

386). Tak skal Du have for det Raad . . Det er

ligesom, naar der staaer i „Kogebog for smaa
Huusholdninger" (o: Mangors kogebog): „Man 20

tager et stort Sølvfad." Tops.IS.100. -farve,
en. {ænyd. d. s.; 1. br.) vAph.(1759). den væn-
stre Side (0: af en fisk) er graalig og glands-

I08, medens den højre Side er prydet med
den skjønneste Sølvfarve. Zrøt/er./.599. -far-
vet, adj. (ænyd. sølff(uer)farffuet; især O)
af farve som sølv. det fineste hvide Haar,
gandske sølv-farvet. Lrtd.i72S.395. *Sølv-

farvet Lax med Kiæmpe- Kræfter springer.

Rein.34. *Maanens sølvfarvede Skin. s?ns<.

347. 'sagtelig sølvfarvet Bølge glider. Lund-
bye.R.31. -fasan, en. \. I) den i Kina og
Japan hjemmehørende hvide fasan, Oennæus
nycthemerus. Nemnich. Brehm.FL.446. Lie-

berkind.DVVII.180. 2) d. s. s. -næb. Wiese.T.

1.88. -finke, en. \ d. s. s. -næb. Sal.VIII.
14. -fisk, en. 1) \ navn paa forsk, sølv-

glinsende fisk (jf. Nemnich.); nu især om
^akvariefisk (guldfisk, der er blevet hvid, ell.

regnløje, Leucaspius delineatus). LTid.1741. 40

135. BM0ll.DyL.il1. 143. DanmAkvarium.
billedl.: Bergs.PP.644.

\\
(nu næppe br.)

ivn paa en tidligere ved Fanø fanget fisk

fmaaske en art kulmule). Krøyer. 1.279.11.
141. 2) (dagl.) d. s. s. -kræ. Hjemmet.^*/t

^935.31.sp.l. -fiskeri, et. (nu næppe br.)

ofiskning af sølv fra (vrag paa) havbun-
den; i talem. som: han har været reder i

sølvfiskeriet ved Vestindien o: sat mange
penge paa spil uden at faa (videre) udbytte af 50

dem. Moth.S1028. -flaade, en. (ænyd.
sølvflode; ;'/. -skib; hist.) flaade, der førte

"ølv og andre ædle metaller hjem til Spanien
Ira de sydamerikanske kolonier. Holb.Jul.
2sc. Hage.*384. -flor, et. ^Selver-. Oehl.

XIX. 197). (jf. -gaze; /. br.) sølvglinsende

flor. »som et Sølvflor Taagen laa | Paa hvert
«-t }M&d.PalM.II.189. jf.: den lille, rundo
Sølvflors- Klud (o: en teatermaane).Ing.EF.
f1.230. -fod, en. (ænyd. d. s. i bet. 1) 1) fod m
af sølv. du skal gjere fyrretyve Sølvfødder
(1931: Fodstykker af Søiv^ under de tyve
Fjele. 23/o«.26.;9. 2) (fagl.) d. *. s. -møntfod.
PIIans.KK.214. Kinas Pengevæsen hviler

paa ren Sølvfod. Hage.*653. -fodet, adj.

f'sølver-. Wilst.Il.I.v.538). (som overs, af
gr. argyropeza) som har sølvhvide fødder

(brugt som „smykkende tillægsord" (epitheton

ornans) til Thetis). Den sølvfodede, haar-
fagre Nereide Thetis. VABloch&JMSecher.

Gr.-rom.Mythologi.'(1889). 176. -forel, en.

\ betegnelse for forel, naar den hvidlige farve

er fremherskende. AFJust.Naturhist.(1802).

381. BMøll.DyL.III.156. -forgyldning,
en. (jf. -forgyldt; fagl.) forgyldning af sølv-

genstand, paa sølv. Bl&T. -forgyldt, part.

adj. (jf. -forgyldning; fagl.) som er af selv,

der er forgyldt. LTid.1732.228. OpfB.UII.
217. *et sølvforgyldt Hovedvandsæg. Jør^.

BM.12. billedl.: Den dejlige Sommeraften,
der fra homerisk vinfarvet gled hen i sølv-

forgyldt Tone, medens Solen sa,nk. Schand.
O.II.22. -frynse, en. (ænyd. sølffryntze;

nu 1. br.) en helt ell. delvis af sølvtraade be-

staaende frynse. Skuesp.III,1.3. CVHertel.
AarhuusDom-Kirke.11,1.(1810).20. jf.: Havet
smiler i sin blaa, sølvfryndsede Kaabe,
kruset af Brisens sidste Fxist. Schand.RP.44.
-gaze, en. (jf. -flor; fagl.) sølvglinsende

(med en gelatineopløsning overtrukket) bom-
uldsgaze. Sal.VII.563. -glans, en. ('Sølver-.

Cit.l702.(DSt.l909.47). D&H.). 1) glans af

ell. (især) som af sølv. Amberg. * blank med
Sølvglands stiger Stjernen o^.PalM.T.160.
Landskabet . . laa drømmende i Maane-
lysets Sølvglans, fi'nud^nd.^jff.227. || om
glansen af visse blade, den Sølvglans, som
findes hos Sandtidse . . skyldes en tæt Be-
klædning af Skjoldhaar. Warm.Bot.232. spec.

(bot.): (afblegning af blade efter angreb af)

lædersvampen Stereum purpureum Pers. Tids-

skr.f.Planteavl.1920-21 .434. ErnstGram.IIave-

planternesSygdomme.(1927).36. 2) (jf. -glas;

mineral.) en af sølv og svovl bestaaende malm:
argentit; svovlsølv. OpfB.^V.243. Christ.Kemi.

152. 3) (1. br.) hvidligt pulver til polering af

sølvgenstande. CollO. -glas, et. (mineral.)

d. s. s. -glans 2. Amberg. Sal.III.190. -glin-
sende, part. adj. (især Q)). *En skiæl-

bedækt, sølvglindsende Belphin. Oehl.XVIII.
156. den gamle Præst med Flojelskalotten

over de sølvglinsende H&&T. Schand.AE.308.
sølvglinsende Blade. IIavebrL.*I.232. -glød,
-gløtte, en. se Sølverglød, -graa, adj.

^gølver-. PMøll.(1855).I.23). (æ,nyd. sølf-

graa) af en sølvagtig graa farve. *Dovre hvide

Ryg mod solvgraae Skyer strækker. Rein.9.

det sølvgraa Middelhav under en aølvgraa

Himmel. Jørg.OF.l 4. Oliventræets Blade er

sølvgraa. MrntzO.Pl.80. om vejrforhold: *det

Søl v-graa Dage-Skiær. PoulPed.DP. (1937).

17. Saadan en sølvgraa Dag det havde været.

AaseHans.Vr.l03. \\ ofte om person(s haar):

graanet (p. gr. af alderdom). *En Skaal for

(len Moc paa femten Aar, | Og for den, de
sølvgraa Lokker krone. Sheridan. Bagtalelsens

SkoU.(overs.l788).84. »Hildetand med sølv-

graae Haar | Hu til Valhal vendte. Oeft^
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XXIV194. *Paa sølvgraae Isse han Guld-
hjælm h&r.Schaldem.CN.Hl, Hun var blevet
sølvgraa, siden han sidst havde truffet

\vQrvå&.AaDons.MV.42. jf.: *Den sølvgraa
Viisdom vilde valgt en anden

|
. . bedre —

Vei til Maalet.Bredahl.VLlSl. Sølvgraa Al-

der. VSO.
II

substantivisk, især (farv.) om
farve(stof). Sølvgraat paa Uldent. C Forg^.

Farve-Bog.(1773). 11. 2 Lispund sølvgraat.

Dengl.By.1927.41. -gran, en. (jf. Hvid- lo

gran^ SJ" ædelgranen Abies nobilis Lindl. (med
blaagraa naale); nobelgran; tidligere ogs. om
alm. ædelgran, A. pedinata DC. ell. A. alba

Mill. (de unge træers bark er sølvgraa). Nem-
nich. PhysBibl.XIII.180. VSO. HavebrL.U.2.
-grube, en. {ænyd. sølfgrubbe) grube, hvor

der udvindes sølv. Holb.DNB.42. Aarb.1942.
203. -grund, en. I) (fagl.) baggrund(s-

flade) af sølv ell. sølvfarve. Blomster malede
paa Sølvgrund. F50. OpfB.UII, 1.166. 2) (nu 20

næppe br.) sølv som den oprindelige bestand-

del af et stof. vAph.Chym.III.352. -græs,
et, en. 2( (især dial.) gaasepotentil, Potentilla

anserina L. (med mer ell. mindre sølvglinsende

blade). Nemnich. D&H. Halleby.225. -grøn,
adj. (tg, 1. br.) grøn med sølvglans, en Laurber
Krands . . udi Græsgrøn og Sølvgrøn Farve.
Borrebye.TF.530. *hans Øjne fortryllet ved
Pigens hang

|
under Maanens sølvgrønne

Stnhe.Draehm.VS.132. -gul, adj. gul medio
sølvskær, sølvstænk; vist kun (fagl.) om en
slags sølvkanin: SaVXIII.502. -gylden,
en. m. h. t. udenl. ell. ældre danske forhold:

gylden (I) af sølv. den hollandske Sølvgylden.
Hage.'627. Arup.DH.11.336.419.421. -haar,
et. ('Sølver-. Oehl.XX.165. Heib.Poet.III.495.
Job.41.23(1931)). haar af sølv (i eventyr olgn.)

ell. (især) sølvfarvet, sølvgraat haar (hos dyr
ell. mennesker). *Jeg er en gammel Gubbe.
Digteren

| . . troer, mit Sølvhaar og min 40

svage Stemme
|
kan mildne Eders Hierter.

Oehl.Digte.(1803).216. Et ungt Menneske kan
undertiden faa et hvidt Haar, det er et

„Sølvhaar" og betyder, at han bliver ga.ra-

mel.JKamp.Da.Folkeminder.(1877).350. En
helsølvet Ræv har Sølvhaar over hele Krop-
pen samt paa Hals og Eo\ed. NatTid."/t
1944.6.sp.3. Feilb. -haaret, adj. (jf. ænyd.
sølfhaarig; GJ ell. fagl.) som har sølvhaar.

den sølvhaarede Landm&nå.Ew.(1914).IV 50

261. den sølvhaarede Flagermus (Vesperugo
noctivagans). BøvP. III. 221. AaDons.S. 264.
*en sølverhaaret Guhhe.Oehl.VII.183.
-haltig, adj. se -holdig. -hejre, en. \.
hvid hejre, Ardea (ell. Herodias) alba. Kjær-
bøll.479. Lieberkind.DVVIII.291. -heks,
en. (1. br.) d. s. s. -kræ. Hjemmet.^^U1935.31.
sp.l. -hinde, en. (fagl.) I) hinde af sølv.

OpfB.^III.218. 2) pergament-hinde, -lag paa
kaffetræets frø (jf. -hud^. Nytteplanter.265. eo

II
ogs. om den hinde paa ris, der fjernes ved

poleringen. NatTid.^U1925.M.l.sp.6. -hol-
dig, adj. ^f -holdende. Brunnich.M.199.
t (efter ty. silberhaltig^ -haltig. vAph.

(1764). Briinnich.M.201. Leth.(1800)). (især

fagl.) om aare, malm olgn.: som indeholder
sølv; ogs. om mønt, metalgenstand olgn.: som
indeholder en vis del sølv. Moth.S1029. sølv-

holdige 'S[yeTtsQr.VareL.(1807).III.164. det
sølvholdige Guld gik af BxvLg.SophMiXll.VO.
286.

li
hertU Sølvholdighed. MO. Aarb.

1942.61. -hornerts, en (Larsen.) ell.

-hornmalm (Sal.IX.17), en, et. (mi-
neral.) hornsølv. -hud, en. (ænyd. sølve-

huud, beklædende sølvlag; bot.) sølvlignende

hinde, hud paa plantedel. Aarsskud (o: paa
æbletræ): tykke, olivenbrune med megen
8ølwhnd.CMatthies.DF. 1.20. Kornskallen paa
Ris (kaldes) for Sølvhuden. OrdftS'. -hue,
en. (især dial.) hue med sølvnakke. Uhrskov.
DagligtLiv.(1924). 157. -hvid, adj. ^sølver-.

Oehl. XIX. 250. XXIX. 179. Holstew.D. 22).
(oldn. silfrhvftr) hvid som sølv. *Den ranke
Stamme . . i Sølvhviid Flor sig viiste. »S'iorm.

SD.237. Kong Frederik med de sølvhvide

Haar og de ærlige, blaae Øine.HCAnd.
(1919).11.202. Aluminium . . har en sølvhvid
FsiTwe. SkibsMask.il. Sølvhvid af Vemod
skrider den lyse ^at.HSeedorf.ID.W. -ilte,
et. (kem.) forbindelse af sølv og ilt; sølv-

oksyd. svovlsuurt Sølvilte. NordConvLex.V
490. Christ.Kemi.152. -indvirket, part.

adj. (nu 1. br.) med indvævede sølvtraade.

sølvindvirket Silkerobe. Schand.IF.238. det
sølvindvirkede Stolabaand. CHans.F.209.
Søl-vinter, en. se Sølevinter.

Sølvje, en. se Sølje.

I^ølv-kage, en. (bag.) sandkage, der

er helt hvid (bl. a. tilberedt af æggehvi-

der). Const.Kogeb.254. Bagning.l3. -kam-
mer, et. (ænyd. sølfkammer(s) ; især

hist.) kammer til opbevaring af sølvtøj,

især: det et hof tilhørende sølvtøj. Hertugen
haver sit Skat- og Sølf-Kamraer (i slottet).

Pflug.DP.163. TroelsL.VlSl. det kongelige

Sølvkammer paa Christiansborg. Po/.^*/»2939.

13.sp.3.
II

hertil: SølTkammer-betjent (Pol.

"U1943.9.sp.4), -dreng (Amberg.), -karl

(smst.). -kanin, en. (især zool.) kanin, i

hvis pels der findes hvide haar i større ell.

mindre mængde, hvad der giver pelsen et

sølvskær. Brehm.Patted.499. Lieberkind.DV.X.

339. -kar, et. (glda. sølfka(a)r (lMos.24.
53(GldaBib.). Mand.137), æda. silfkar (AM.),
oldn. silfrker) Hun tog to Sølvkar paa sin

Haand,
|
saa gik hun i Salen ind. DFU.nr.36.

11. 2Mos.3.22(1931: Sølvsmykker^. OeconH.
(1784).1.83. JohsBrøndst.DO.III.387. -kis,
en. (mineral., bjergv.) et af svovl, jærn og

sølv bestaaende mineral; sternbergit. Amberg.

Sal.XVII.74. -kiste, en. (oldn. silfrkista;

foræld.) kiste, hvor der opbevares sølv. vore

tvende til China destinerede Skibe . . skal

inden Aften hafve deres Sølfkister om Bord.

Gram.Breve.185. \\ spec. om kiste i smelte-

hytte, hvori det udvundne rene sølv opbevares.

Instructionf. KongsbergSølv-Verk^*/%1724. III.

§1. -klang, en. ('Sølver-. Oehl.XIX.74.
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Rosenhoff.Bissekræmmeren.(1848).21). (især

tS) ren lys klang som af sølv. vAph.(1759).
det var, ligesom de (o: kirkeklokkerne) havde
faaet en Sølvklang. Heib.Poet.VII.347. Der
er Sølvklang i Maj-Bækkens Vove. Drachm.
BK.57. om stemmeklang : Rosenhoff.Bisse-

kræmmeren, (1848).21. lyt til hendes Stemmes
Søh±l&ng.PalM.IL.II.529. C3 -klar, adj.

fsølver-, Oehl.XIX.198). (ænyd. sølfverklar

(Arøioe.Hexa^meron.f1661).105)) I) klar (og lo

skinnende ell. spejlende) som sølv (oftest

om vædske, sø, hav osv.). *(aaens) Sølv-klare

Ya.nd.Holb.Metam.80. Timerne saa sagtelig

gled hen,
|
Liig sølvklare Perler, der drages

paa en Snor. Hauch.SD. 1.153. *en muldfødt,
sølvklar Kilde. Stuck.S.9. Hun . . kyssede sit

eget sølvklare Billede derinde (o: i spejlet).

IsakDin.FF.464. 2) om tone, stemme(klang):
som lyder lys og ren (som klangen af sølv).

*Hun hører en Fløites melodiske Klage
|
Saa 20

sølvklar, men syag.Rein.333. *endnu er det

Nat. Sølvhvide Strømme,
|
sølvklare Toner

bølge mig ioihi. Drachm.IJD.206. *hvilken
sølvklar Skoggerlatter. JakKnu. Va. 87. (JJ

-klingende, part. adj. ^sølver-. VKor-
fUsen.KF.114). som har sølvklang, sølv-
klingende Høst.JMHertz.Isr.32. den fine,

sølvkhngende Tone i hans Brudesalme.
HBrix.DD.188. qs -klinger, adj. (jf.

-klingende^, denne sølvklingre Røst. MPont. 30

DK.50. den sølvklingre Lyd af Isstykkerne,

som fejedes tilside paa Strømmens Vej.Crt/r

Lemche.S.11.172. -klokke, en. ^Sølver-.

Oehl.VIII.79. Aarestr.SS.V12). I) klokke af

sølv (med lyse, rene toner); oftest billedl. ell.

i sammenligninger, en Stemme som en Sølv-

klokke. Tod«.S'T.//.65. Der sitrer noget i

mig saa lykkeUgt, som ler,
|
det høres, som

smaa Sølvklokker ringer. Holstein.SB.25. 2)
(dial.) lommeur af sølv. Pont.FL.224. -knap, *o

en. {ænyd. sølfknap, oldn. silfrknappr) I) i

egl. bet., om knap ell. knop af sølv. vist har
du været flittig i dit Embede, det kand
mand jo see paa dine støbte Sølv-Knapper.
Holb.Jep.III.2. Høysg.S.178. || om knap af
(arvet) sølv, brugt som bøssekugle mod ellers

usaarlige (overnaturlige) væsener, skyder man
med en Sølvknap (paa fanden) hviner og
skriger han. Foersom.L.34. han kan gjøre sig

haard, den Hundetamp! der bider hverken so

Blye eller Sølvknapper paa ham. Blich.

(1920).X.63. FrGrundtv.LK.58. Feilb. 2) 2f

(især i flt.) som plantenavn. 2.1) kulturform

af hvid ranunkel med fyldte blomster, lianun-

culus aconitifolius flore pleno. Sal.XIV.902.
llavebrL.*II.276. 2.2) kulturform af nyse-

røllike med hvide fyldte skærme, Achillea ptar-

mica flore pleno. MøllH.V136. MentzO.Bill.

13. -knappet, adj. forsynet med sølvknap-
(per) (1). en Sølv-knappet Kiole.Holb.Jep. 60

Il 1. 2. en sølvknappet Stok.Ing.VS.1.64.
Der gaaer hver Ungkarl med blanke Skoe

I
Og med en sølvknappet Trøie. i/auc/».

SD.I.199. Hørlyk.OP.82. -knipling, en.

(ænyd. d. s.; foræld.) knipling med sølvtraade.

Moth.S1029. LTid.1743.811. VSO. -kob-
ber, et. (fagl.) legering af sølv og kobber.

Haandgern.468. -kobberglans, en. (mi-
neral.) forbindelse af svovlsølv og svovlkobber.

OpfB.HV.76. -kors, et. (^Sølver-. Holb.
Paars.33). (ænyd. d. s., oldn. silfrkross)

kors, især krucifiks ell. smykkekors, af sølv.

Holb.Paars.33. DMag.III.3. Feilb. \\ spec,

i best. /., om dannebrogsmændenes hæderstegn.

Krigen var endt . . Soldaterne kom hjem, og
Peter havde Sølvkorset paa Brystet HCAnd.
(1919).IV356. han er Ridder og har Sølv-

korset. FrejlifOlsen.En kbh. Journalist. (1922)

.

7. -krans, en. ^Sølver-. Oehl.VIII.U.
Bødt.SamlD.228) . krans (1) af sølv; især om
begravelseskrans ell. billedl. Bølgen slog i

Takt mod Kystens Stene,
|

gik i Dands med
Sølverkrands om Haar. VÉsm.FD. som sym-
bol paa sølvbryllup: Bødt.SamlD.255. Hen-
rundne er fem og tyve Aar; |

Sølvkransen
har smykket Brudens B.aar.Recke.BD.9.

\\

(poet.) til Krans 5, om (kreds af) hvide haar.

Sølverkrandsen om det gamle Præstehoved.
Grundtv.Kvædl.219. -krone, en. {ænyd.

d. s.) I) (konge)krone af sølv. Sølver-:
Orundtv.RS.76.

\\ (jf. I. Krone 3.i) om graa

ell. hvide hovedhaar. Per har jo nok det graa

Haar . . men den Sølvkrone tykkes a, der

klæder ham ^ænt.Bregend.SmaaKommenta-
rer.(1936).13. 2) mønt (nu især: enkrone-

stykke) af sølv. en Sølf-Krone hvorpaa stod

Corona Danica skulle gielde ni Mark Danske.
Slange.ChrIV.475. LeckFischer.Ka.l26. -kry-
stal, en ell. et. (fagl.) krystal, dannet ved

krystallisation af sølv. vAph.Ghym.II.249.
OpfB.HII.214. -kræ, et. (jf. -dyr, -fisk 2,

-heks, -møl, -orm, -sild sami Møldyr, Sild 3.1,

Sukker-fisk (2), -gast, -kræ^ insekt af familien

Lepismidæ; især om den alm. (i sprækker,

bøger, spisekamre forekommende) art Lepisma
saccharina (med sølvglinsende krop). Briin-

nich.ZoologiæFundamenta.(1771).207. Lieber-

kind.DV.II.87. -kugle, en. {ænyd. sølfkule)

(bøsse)kugle af sølv. Feilb. DJaglleks.1275.

spec. (jf. u. Guldkugle; nu næppe br.)

i forb. skyde med sølvkugler, bestikke

(med sølvpenge). Moth.S1028. Nysted.Rhetor.

9. Leth.(1800). -lak, en, et. (fagl.) pulver-

formet metallisk tin, tilsat et klæbemiddel,

brugt til at give papir, træ, metal et sølvglin-

sende overtræk. VareL.*840. -lind, en. 3»

den ungarske lind Tilia tomentosa Moenck
(hvis blade har en graahvid filt paa undersiden).

Sal.XI.847. BerlHaveL.III.182. -lod, et.

i) (nu næppe br.) (kanon-, gevær)kugle af

sølv; i talem., se u. Guldlod 1. 2) (jf. -slag-

lod; fagl.) sølvlegering, brugt som loddemetal.

OpfB.'V257. Gaslnd.27. -lok, en. O/. -haar,

-lokket; poet.). SølverlokkensUDedesig.

.

I

Omkring hans T\nd\n%.Oehl.XX.279. -lok-
ket, adj. (sj. -lokt. Oehl.XIX.60). (jf. -haa-

ret; poet.). Epheu sig bøyer om sølvlokked

isse.Steners.KragesOde.(1769).5. sølvlokket
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Olding. Grundtv.PS.1.156. -lyd, en. (sj.) ren,

lys lyd som af sølv. *Diii Sølvlyd hørde jeg, o

skiønne KMe\Riber.I.204. -lys, en, et. Sf

stauden Actæa japonica Thbg. (med hvide

blomster). HavebrL.'I.ll. -læder, et. (fagl.)

læder, overtrukket med sølv. JFBergs.G.xvii.
-lænke, en. ('Sølver-. Oehl.fVSO.). Winth.
VI.188). spec. (nu næppe br.) i forb. binde
en med sølvlænker, binde, forpligte en
ved at give ham gaver, penge olgn. VSO. lo

-løn, en. 2( ahornen Acer dasycarpum
Ehrh. (med fligede, paa undersiden sølvhvide

blade). BerlHaveL.1.14. -løve, en. I) løve

af sølv. Sølvløverne paa Rosenborg. Op/B.^
VII.334. HistMKbh.3R.II.461. 2) (zool.)

navn paa pumaen, Felis concolor, naar den
er sølvgraa (som i Patagonien). Brehm.
Patted.148. sa.DL.1.147. -maaee, en. \
graa havmaage, Larus argentatus (med sne-

hvid fjerdragt og blaagraa vinger). Sal.IY920. 20

lÅeberkind.DYVII.422. -malm, en, et.

fSølver-. Grundtv.RS.75). (ænyd. d. s.; jf.

-erts; mineral.) malm, der indeholder sølv;

mineral med saa stort sølvindhold, at udvin-

dingen af dette er lønnende. Brunnich.M.195.
Christ.Kemi.153. -mave, en, (ikkeirigsspr.)

den sølvglinsende svømmeblære af fisk; sund-
(mave). Krøyer.11.39. -medalje, en. Am-
berg. Videnskabernes Selskabs Sølvmedaille.

BiogrL.*XV111.182. -mester, en. I) (1. 30

br.) mester, dygtig haandværker, der arbejder

i sølv. (døbefonten) var fremstillet samtidig
med de øvrige Sølvarbejder af de gamle
Sølvmestre Jacob Mores og hans Søn. Pol.''U

1941.9.sp.3. 2) (foræld.) d. s. s. -pop. Søl-
ver-: NordConvLex.'V622. SvendbAmt.1922.
124. -mine, en. (ænyd. d. s.) Holb.DH.II.
689. de spanske Sølvminer i Meksiko. OpfB.*
11,2.132. -mor, et. ('Sølver- Bagger. 11.

260). (især fagl.) en slags mor (moiré) af 40

silke med indvævede sølvtraade; ofte i gen.

sølvmors brugt som adj. ell. 1. led af ssgr.

et Sølvmors Chnsten-Tøy. Adr.^*U1762.sp.l2.
Oehl.1.94. Sal.XII.905. billedl. ell. i sammen-
ligninger: *Alt forhen var mit Hoved graa-
net; derfor

|
Har denne Sorg ei klædt mig

i sit Sø\ymoT.Heib.Poet.III.321. Hækker og
Buske var som overdragne med Sølvmor.
Pont.LP.VIII.lO.

Il
hertil bl. a. sølvmors-

agtig, -hvid. -mulm, en, et. (jf. -sværte 1, 50
Sodmulm; mineral., nu næppe br.) pulver-

formigt forvitringsprodukt af sølvmalm. Briin-
nich.M.202. VareL.(1807).III.158. -mnnd-
(ing), en. (zool., foræld.) forgællesneglen
Turbo (hvis skal har en sølvglinsende munding)

.

Fortegnelse paa Byeskriver Birchs Naturalier.
(1763).Arff. -munk, en. (zool.) sommer-
fuglen Cucullia argentea (m. sølvfarvede
pletter paa forvingerne). NaturensVidun-
dere.l933/34.131.sp.2. -møl, et, en. (nu 60
næppe br.) d. s. s. -kræ. OFMull.ZoolPr.
183. Afbildninger medBeskrivelser overlnsecter-
ne.(1833).96. -mønt, en. (ænyd. sølfmynt)
halve Skillinger for Søl\-}/Lynåt.Holb.Tyb.

V8. Drosten . . rakte ham en Haand-
fuld Sølvmynt.Ing.EM.III.83. Hage.*626.

II
(sj.) om sølvmedalje. *En Sølvmynt vel

faaer Du for ædelig lD&a.d.Blich.(1920).

XXIII. 70. -møntfod, en. (jf. -fod 2;

fagl.) det forhold, at sølv danner grundlaget

for et lands møntsystem, og at hovedmønterne
udmøntes af sølv. Hage.^613. -nakke, en.

(især dial.) sølvbroderet nakkestykke til kvinde-

hue. AarbFrborg. 1918.60. Elkjær.MH. 57.

-næb, et ell. en. (jf. -fasan 2, -finkej \.
pragtfinken Spermestes cantans (med sølv-

graat næb). Wiese.T.1.88. Soya.AV.24. -nøg-
le, en. {ænyd. sølffnøgel, -nøgle (Da.Folkc-
bøger.VII.(1918).3)) *l med Sølvnøgelen

Hr. Peer (0: ridder Peder med sølvnøglen i

folkebogen „Den skønne Magelona").Rolb.
Paars. 320. Kuhre. BorrinjholmskaSansåger

.

(1938).31. II (jf. Guldnøgle 2; nu sj.) i udtr.

for, at penge aabner adgang til noget. Stads-

porten var lukket, men med en lille Sølv-

nøgle, nemlig 2 Groschen, fik jeg den aabnet.

Riber.(Egeria.1,1.(1804).251). -orm, en.

(nu næppe br.) d. s. s. -kræ. Briinnich.Ento-

mologia.(1764).81. -papir, et. dels i forsk,

fagl. anv., om papir, hvorpaa er klæbet blad-

sølv, ell. (nu især) om sølvfarvet buntpapir ell.

(fot.) papir med et lag lysfølsomme sølvsalte,

brugt til kopiering i fotografien; dels om
tyndt stanniol, stanniolpapir. Paparbeideren.

(1835).187. Chokoladestænger, omsvøbte af

Sølvpapir. /S'cftond.4J5;.27. VareL.*841. -pen-
ge, en (i bet. 1) ell. pi. (i bet. 2). (nu næppe
i rigsspr. (som pi.) -penger. Sir.51.37(Chr.

VI). — bibl., foræld, -penning, en. lSam.2.

36(1931: Skilling;. Winih.HF.293. seogs. ndf.

u. bet. 1. — poet. Sølverpenge. Oehl.XXIV.
282). (glda. sylff pænningh (penyngh), oldn.

silfrpeningr) I ) (nu i rigsspr. især bibl. i den

1. 48 nævnte forb.) pengestykke af sølv; sølv-

mønt. Hvad kand denne Sølv-Penge være
værd? Jeg kiender ikke denne Mynt. Holb.

Rpb.I.14. *hver en Sølvpenge hwid. Blich.

(1920).XXV.42. I dette ØiebUk kastede den
unge Mand en Sølvmynt ned i Græsset;

Toldbetjenten . . bøiede sig ned efter Sølv-

^engen. Hauch. 1. 6. fem blanke Sølvpenge.

Elkjær.HA.50. \\ tredive sølvpenge, om
den sum, for hvilken Judas forraadte Jesus.

tredive Sølv-Penninge (1907: Sølvpenge/
Matth.26.15. *tredive Sølvpendinge var Pri-

sen
I
Paa Jøde-fiendens tornekronte Hoved!

Bredahl.1.181. i videre anv.: om du vilde . .

kunde du meget let sælge mig (0: forraade

mig, en spion)\ For tredive Sølvpenge!

ORung.PS.227. jeg syntes ikke, jeg kunde
(o: skrive) mere, og alligevel vilde jeg tjene

de 30 Sølvpenninge, da de blev mig tilbudt

(0: om honorar for en avisartikel) ThøgLars.
(ChrNBrodersen.ThøgerLarsen.I.(1942).165).

2) so7n pi., om (ubestemt mængde af) sølv-

mønter; pengesum i sølv. at give Foræringer

udi Sølv-Penge, kand hverken staae mig an,

eller nogen af det Colibradske Hxms.Holb.
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DR.III.6. naar hun kom ned (fra loftet),

havde hun altid Sølvpenge til at give ud af.

Schand.BS.456. Sølvpenge fik Romerne først

270 f. Kl. OpfB.'II.44. || blege sølvpenge
i maaneskin, (1. hr.) om bjergfolk: udstille

deres sølvpenge til luftning, blegning i maane-
skin. Schack.2. || Judas's sølvpenge, se

Judas 1 slutn. I. -pil, en. (ænyd. d. s.)

(hvad der ligner) en pil af sølv. En Rakets
Sølvpil jog mod Stjernerne. JacPaZwdan. f/i?, lo

56. |] især om haarpil af sølv ell. sølvlignende

materiale (spec. brugt af grundtvigianske

kvinder), med Haaret opbundet og fast-

holdt af en Søl\pnlPalM.VIII.224. Det
tykke, blaaligsorte Haar . . fastholdtes af

den velbekjendte romerske Sølvpiil, hvor-
med mere end een Romerinde skal have
forsvaret de Angreb, der rettedes mod hendes
Dyd. Bergs.PP. 553. Rørd.Holeby. (1940). 26.

jf.: den sølvpilede Skjønne, der nu smut- 20

tede ind ad I)øTea.Drachm.KK.171. II.

-pil, en. fSøIver-. Oehl.Eelge.(1814).190).

2( hvid pil, Salix alba L., ell. varietet heraf:

Salix alba regalis. Kaalund.106. OGPetersen.
TræerogBuske.(1916).76. BerlHaveL.III.50.

II (jf. -blad 3.2 ; dial.) sandtidse, Hippophaé
rhamnoides L. JTusch.307. -plante, en.

Sf (jf. Honningblomst 2.ij Melianthus major
L. (m. graahvide blade). StNyeland.Blomster-
vennen.*(1890).112. -plet, et. kobber, mes- 30

sing ell. nysølv, pletteret med sølv. Atnberg.

Krak.1936.II.3473. -plettere, v. vbs. -ing
(Amberg. OpfB.*III.218). beklæde (gen-

stand af) kobber, messing ell. nysølv med et

mere ell. mindre tyndt lag sølv; især som vbs.

ell. i perf. part. brugt som adj. 7 sølvpletterede

Lysesta-ger. MCBruun.GL.4. Hestenes sølv-

pletterede Seletøj blinkede i Solen. W^ted.*?.

11. OpfB.*II.241. -pletterer, en.

haandværker, der udfører sølvplettering. Am- 40

berg. Mynst.Vis.1.151. S&B. (jj -plettet,
a4j. me4 hvidlige pletter, der ligner sølv. de
sølvplettede Tidsler. JPJac.II.364. blaasorte,

HJvplettede Raa,Tt']a.vseT.Baud.H.176. -pop,
> n. (-|pa)6] (f -poppe. vAph.(1759)). (ænyd.
solffpop, -paap, -pap(e), sølffuerpope, -pape;
sidste led vel fra mnt. pape, præst (af lat. papa,
ijr. papas, se Dompap, I. Papa, I. Pave^, og
naaske egl. om den præst, der havde sølvtøjet

t forvaring hos de katolske biskopper; jf. -me- 50

ster 2, -præst; foræld.) hofbetjent, som har en

fyrstes guld- og sølvtøj i forvaring, forestaar

sølvkammeret, saa riig som en Sølvpop. P^
Ueib.Sk.II.310. Den Ene var Rodemester,
den Anden Sølvpop hos en af Prindseme.
Hrz.XVIII.271. Søn af en kongelig Sølvpop.
UCAnd. (1919). IV 354. Slalifkulcnder. 1864.

172. TroelsL.V.69. -poppel, en. ^Selver-.
Winth.V127. Bagger. 1 1. 108). % hvidpoppel,
Populus alba L. (hrns blade er hvidfiltede paa 60

undersiden;
jf. -asp^. J Tusch. 180.328. der

(stod) en Sølvpoppel, Maanely.set faldt

skarpt paa de skælvende Blade, snart vendte
de den mørke Side til, snart den hvide.

JPJac.II.312. Ved Gavlen stod en Sølv-

poppel,
I

Vinden vendte Løvet,
|
det glim-

tede som Morild. Rørd.GD.6. -potentil,
en. 2( Potentilla argentea L. (hvis stængel og

blades underside er hvidfiltede). Hornemann.
OP.274. Rostr.Flora.I.^*(1925).250.Søly Po-
tentille. Viborg.Pl.(1793).105. -præst,
en. (ænyd. d. s. (KirkehistSaml.VII.256);

foræld.) d. s. s. -pop. NordConvLex.*VI.560.
-prøve, en. (fagl.) prøve til bestemmelse

af et metals sølvholdighed; ogs. om det strøg,

der ved probering af sølv afsættes paa prober-

stenen (vAph.(1764)). sa.Chym.II.574. KSelsk
NyeSkr.II.153. D&H. -pnde, en. (fagl.)

pude, hvorpaa bladsølv tilskæres (jf. Guldpude/
Lundb. -pulver, et. (fagl.) I) pulveriseret

sølv ell. sølvlignende pulver. VareL.(1807),II.

194. Væggen skal De male lyseblaa . . og Træ-
værket kan være sølvgraat med Sølvpulver i

Lakken. TidensKvinder. ^''/il934. 32. sp. 2. 2)
pulver til pudsning af sølvtøj. Krak.l936.II.

3471. jf. FolkLægem.III.108. -rand, en. rand
(som) af sølv. (medaljen) er gandske af forsøl-

vet Messing med en fin Sølvrand eller Kant
omi&ttet.Cit.l705.(KbhDipl.V801). Havet
med sin Søl\eTT&nd.Bødt.SamlD.108.-rtin-
det, adj. (jf. -rand^. sølvrandet Bæger.
Molb.DH.I.142. I Midten (af en aa) lob den
aabne Strøm violet-vinfarvet med sølv-

randede Krusninger. Schand.AE.212. -regn,
en. (sj.) regn (som) af sølv (sølvstykker, sølv-

partikler). Amberg. Sin blanke Sølvregn
Maanen her udsdkaede.PalM.AdamH.il.180.
om en slags fyrværkeri: D&H. O -ren, adj.

om tone: som lyder rent (som klangen af sølv).

Ding, dang, —
|
hvilken solvren Klang 1

Gjel.AanderogTider.(1882).62. Strengene . .

klang sølvrent til hendes Sang. Elkjær.RK.
125. -rig, adj. (ænyd. sølfrrig; især O)
OpfB.IV127(se u. guldrig^. sølvrige Malme.
OpfB.*III.211. billedl: (Wallenstein) hafde

(aldrig) fundet for sig, saa feede Qvarteerer

(d: som i Danmark), og derfor kaldte hånd
Danmark et Sølfriigt Rige. Slange.ChrIV602.

-ree/v, en. sortræv med mange hvide haar;

spec. om en egl. nordamerikansk rævevarietet,

hvis skind er sølvgraat, har sølvskær paa ryg

og sider ell. har sølvfarvede haarspidser; ogs.

om det forarbejdede skind. Blich.(1920).XVI.

68. NordConvLex.*V177. KAbell.M.34. Lie-

berkind.DVXI.146f.
||

gen. sølvrævs brugt

som adj. ell. 1. led af ssgr. Sølvrævs Muffe tabt.

NatTid.*Utl911.M.Till.l.sp.l. \\ hertil: Sølv-
ræve-avl, -farm, -han, -hun, -hvalp,
-skind ofi. -salpeter, et, en. (nu næppe
br.) salpetersurt sølvilte; sølvnitrat. vAph.
Chym.III.352. NordConvLex.*V621. -tialt,

et. (kem.) salt, dannet af sølv med syre.

NordConvLex.V491. VareL.*841. -sand, et

ell. (ikke i rigsspr.) en. {ænyd. d. s.; nu sj.)

sølvholdigt sand, sølv i smaa korn ell. sølv-

lignende sand, glimrrwrsand (tidligere anvendt

tiil at strø paa blækskrift for at tørre den).

et Slags ægte Sul\-Sand.EPont.Atla8.I.483.

XXIU. Kentrykt ";, 1046 22
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Norsk Sølv-Sand til Skrift, selges her.^dr.

^*^il762.sp.l4. *den glindsende Sølvsand.
Hauch.DVIL136. -sild, en. spcc. (dagl., 1.

or.) d. s. s. -kræ. -silkepapir, et. (fagl.)

tyndt papir Hl indpakning af sølvvarer.

PapirL.387. -skaal, en. (qUa. sylffskool

(lMos.44.2(OldaBib.)), sielffskall, oldn. silfr-

skål) 4Mos.7.13. (hun) bragte Gjesterne den
varme Morgendrik i blanke Sølvskaaler.

Ing.KE.I.UO. PolitiE.KosterM^Ul925.1.sp.l. lo

som guldæbler i sølvskaale, se Guld-

æble 1. -skab, et. {ænyd. d. s.) skab til

sølvtøj (især: service, spiseredskaber olgn.);

sølvtøjsskab. Leth.(1800). *Sit Sølvskab Moer
nu aabnet har

|
Og Stadsestagen frem hun

t3,\x.[JKrohn.]PetersJul.[1866].I.v.3. Aarb
Skive.1943.58. I. CP -skat, en. rigdom(me),
kostbarhed(er), bestaaende af sølv(ting). Spa-
niens Sølvskatte. Op/B.''///.22(?. I Tidsrum-
met fra ca. 990 til ca. 1060 har de angel- 20

saksiske Mønter udgjort en væsentlig Be-
standdel i de fleste Sølvskatte, der er gravet

ned i Jorden heThjemme. Aarb. 1942.18. II.

-skat, en. {ænyd. s(i)ølff skat; hist.) skat,

der udrededes i form af sølvgenstande, sølv-

penge. DMag.II.68. DanmRigHist. reg. 174.

-ske, en. (f -sked. Eolb.DH.1.702. EPont.
Men.III.445). (glda. sølffsk(i)ed(h), oldn.

silfrskeib) hun har mist et Dosin Sølvskeer.

Holb.Hex.III.l. *Kun paa en Sølvske det 30

høres kan,
|
At du har faaet din første Tand.

Grundtv.PS.VI1.354. Søiberg.KK.I.107. fø-
des med en sølvske i munden ell. (1. br.)

ha anden (Pont.DR.^I.203), (især dial.)

fødes til rigdom, af rige forældre. Feilb. jf.

NatTid.^''/il941.7.sp.4. -skib, et. (jf. -flaa-

de) spec. (hist.): skib, der førte sølv til Spanien
fra kolonierne i Amerika. S&B. -skillinge,
en. (især foræld.) sølvmønt af værdi een skil-

ling; ogs. om sølvmønt af ringe værdi, (spiller 40

en rolle i folketroen, se især Feilb.). Nu
kastede Soldaten alle de Sølvskillinger, han
havde . . og tog Guld i Stedet. HGAnd.(1919).
I.IO. Schand.SB.142. man kan købe tre

(fasaner) for en venetiansk Sølvskilling,

KrarupNiels. MP. 124. -skimmel , en.

(vet.) betegnelse for hvidskimmelen, naar den
har et tyndt glinsende haarlag. LandmB.II.
195. -skinnende, part. adj. (især Q))
hvidligt skinnende som sølv. (silkeormen) af- 50

kaster sin foragtelige Ham, og fremtriner

paa nye som en fuldkommen Skabning i

sølvskinnende Fedre. OeconJourn. 1768.351.
sølvskinnende Yingei.Pram.Stærk.129. Hvid-
ligt og blaat og sølvskinnende lyser (havet).

OlesenLøkk.KB.15. -sko, en. (ænyd. d. s.)

sko ell. hestesko af sølv (i eventyr olgn.). Madv.
E.16. Feilb. \\ sølvfarvet, -bronzeret dame(sel-
skabs)sko. Pol.*/xol937.20.sp.4. -skriver, en.

(foræld.) skriver, regnskabsfører ved et sølvkam- eo

mer. Amberg. -skrække, en. \. stor skal-

lesluger, Mergus merganser. DJagtleks.1276.
-skum, et. (glda. (i bet. 1) sølffwer skum
(Harp.Kr.317), mnt. sulverschum) 1) (nu

næppe br.) blyilte; sølverglød, (jøderne) ere
som kaabber, og tin, og jern, og bly midt
i en ovn, de ere som sølv-skum (1871: Sølv-
slagger;. Ez.22.18(Chr.VI). GynæoUI1.143.

2) ^ uægte bladsølv; slagsølv. Funke.(1801).
111.403. Sal.^XXni.498. -skv, en. CSøl-
ver-. Oehl.Digte.(1803).228). (højtid.) sølv-

farvet sky. Maanen stod mellem lette Sølv-
skyer. JVJens.EE.176. jf.: *(Diana) sniiilte

bag Sølvsky-mtten.Oehl.XXIV.246. -skæg,
et. (højtid., nu 1. br.) sølvhvidt skæg. GFrim.
AS. 43. CVHertel. AarhuusDom- Kirke. 11,2.

(1810).245. hertil: -skægget, adj. (højtid.,

nu 1. br.). *Sølvskiægget Ski&ld. Oehl.XXIII.
176. jf.: *hver en sølverskægget Piil, der
speiler sig i Yemdet. Hauch.IJ20. -skæl,
et. (poet. Sølver-. Oehl.F.(1816).14). (fagl.)

skællignende sølvplade ell. sølvlignende skæl.

en lille Taske af Sølvskæl. OiEMn^.P.22i. jf.

Schuppe 2: en stor Hjelmhue, der var laaset

fast med en Sølvskæl-Rem under Hagen.
Ing.KE.II.20. hertil: -skællet, adj. (høj-

tid, ell. zool.). Sølvkræet . . er sølvskællet.

Hag.'IX.Sl. *de sølverskællede Fiske,

Lemb.D.56. |j uegl. Saa kommer Maanen
frem . . og en bred Lysstribe strækker sig

ud imod den. Det sølvskællede Vand iler

uafbrudt ind over denne Maanevej og ud
igen.Jørg.Liv.1.64. -skær, et. fSølver-,
Oehl.XXlY.254. CKMolb.SD.380). (især Qj)
skær (som) af sølv. (sølvrævens) Skind er . ,

sort med Sølvskær paa Ryg og Sider. BøvP.
III.226. Fuldmaane, — de hvide Phlox . .

lyste i Sølyskæiet.AaDons.S.14. -slaaet,
(MG.) ell. -slagen, part. adj. (glda. sølff-

slaghen, oldn. silfrslaginn
; foræld.) d. s. s.

-beslaaet, -beslagen. et godt Sværd med
sølvslaget Fæste. HFEw.KT.1.169. -slag,
en. se -slagge, -slager, en. (fagl., foræld.)

haandværker, der fremstiller (udhamrer) blad-

sølv. Funke.(1801).in.386. -slagge, en,

(nu sj. -slag. Moth.S1030). sølvholdig

slagge fra metallers smeltning eU. slagge fra

sølvmalm. VSO. Ez.22.8 (se u. -skuml). Sal.*

XXI.729. -slaglod, et. (jf. -lod 2) se Slag-

lod 2. -sliber, en. ^ haandværker, hvis

arbejde bestaar i efterbehandling af overfladen

paa de sølvarbejder, som kommer fra maskinen
ell. fra sølvsmedene. SorøAmtstid.*U1944.6.

sp.l. -slør, et. I) (1. br.) slør af sølvlignende

stof. den hulde Skabning . .
|

I S øl ver-
slørets lange B0lgefa.ld.Oehl.XXIY170. 2)

(fot.) graa belægning, der undertiden bliver

tilbage paa negativet efter fremkaldelse i visse

fremkaldere. FotoLeks.50. -smed, en. (ænyd.

d. s., oldn. silfrsmiSr) !) haandværker, der

fremstiller smedede genstande af sølv. guld-

smeder og sølv-smeder (1871: Sølvarbeidere^,

Yisd.l5.9(Ghr.YI). Krak.1936.II.3471. bil-

ledl.: Frosten er den fineste Sølvsmed og den
fineste Konditor. Skovrøy.LM.59. \\ hertil:

Sølvsmede-arbejde, -kunst, -værksted ofl.

2) (dial.) sølvglinsende insekt af guldsmede-

nes familie; ogs. d. s. s. -kræ. UfF. BornhOS.
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-smedje, en. (ænyd. d. s.; fagl.) en sølvsmeds

værksted. Krak.l936.II.3471. -snellod, et.

(jf. -(slag)Iod ; fagl.) snellod til lodning af sølv-

genstande. Sal.'XXII.lOlS. -snerle, en. ^
Convolvulus cneorum L. (der er beklædt m.
sølvglinsende haar). Hempel.Flora.f1834) .77

.

-snor, en. {ænyd. d. s. i bet. 1) I ) snor af sølv-

(traad); oftest om snor som værdighedstegn, (del

af) distinktion. Hatte med Sølv-Snorer og Co-

staal med et meget ringe (0,2 '/oj sølvindhold.

Krutzsch.Jordbundslære.(overs.1850) .102. Sal.^

XXII.1013. O -stemme, en. sølvklar

stemme. Tode.IX.252. et Barn . . sang, en
lille lys Sølvstemme . . steg og steg.Leop.
HT.30. Sølver-: Kaper, f -sten, en. (jf.

-ætsstenj salpetersurt sølvilte; helvedessten.

vAph.Chym.III.360. Briinnich.M.193. MO.
stift, en. {ænyd. d. s.) spec. (fagl.): tynd

qvarder. Thurah.B.124. den . . litterære Over- lo stift af blødt sølv brugt til at tegne ell. (tidligere)

legenhed, hvormed man fra akademisk Side

flottede sig overfor Skribenter, hvis Hoveder
ikke var . . tækkede med Silke og Sølvsnore.

Egeberg.M.53.
||

(bibl.) i udtr. for (jorde)-

livets ophør, tænk paa din Skaber i din Ung-
doms Dage, førend de onde Dage komme . .

førend Sølvsnoren borttages (1931: brister^,

og Guldlampen bliver knust.Præd.i2.6. Sølv-
snoren brister dog engang, | Da bli'er der

skrive (paa pergament) med. MHamm.Thor-
valdsen.(1870).13. Marcus.Leonardo.(1940)

.

128. jf.: Let farvelagt og tonet Sølvstifts-
tegning paa Velin. VidSelskOversigt.1931132.

246. -stikker, en. (fagl.) person, der

graverer billeder i sølvplader. OpfB.^V11.334.
-stil, en. {jf. ty. silberschrift samt -type;

bogtr., foræld.) bogtrykkerskrift af ringe stør-

relse; nonpareille. vAph.(1759). Hallager.329.

tysti denne 'DaX.OlfRicard.(DeUngesSangbog. 20 VSO. MO. -stjerne, en. stjerne ell. noget

(1901).197). 2) (meton., mods. Guldsnor 2;

især jarg. og i flt.) funktionær af de lavere

klasser i jærnbane-, post- og telegrafvæsenet;

ogs. i al alm. om underordnede statstjeneste-

mænd (af funktionærklasserne). Fra gammel
Tid af har Personalet (ved statsbanerne)

været deelt i to Klasser, nemlig „Guld-
snorene" og „Sølvsnorene". Afiddogfsp."/u
1903.3.sp.l. Tjenestemændenes Underklasse

stjerneformet med sølvglans. *stille Sø Iver-
stjerner paa dig skinne. CKMolb.SD.323.
mere hvide stjal sig Sølverstjerne

|

paa Søl-

verstjerne sagte fiem.Friis-Møll.D.32.
||

(fagl.) om en slags fyrværkerifsager). Guldregn
og Sølvstjerner. BerlTid.'*/»1924.Sønd.2.sp.2.

-stof, et. (jf. -brokade, -mor, -stykke 2 ; nu
næppe br.) stof af sølvtraade ell. med ivævede

sølvtraade. Amberg. VSO. -stribe, en. (Søl-

(Sølvsnorene) og Overklasse (GnlåsnoTene) 30 Ter-, Tilsk.1928.1.383). \) (især [Q) sølvglin-

hang . . godt og enigt sa,mmen.EBrand.(Pol.
*''U1927.14.sp.l). -spejl, et. I) spejl med
sølvindfatning ell. spejl med sølv (i st. f. glas)

som spejlflade. OpfB.*II.350. Christ.Kemi.

153. 2) (jf. I. -blik; sj.) den spejlblanke sølv-

masse, der fremkommer ved sølvets lutring.

Det Øieblik han venter
|
Og agter kjærlig

paa,
I

Naar klarlig hans eget Billed
| Vil

dvbt i Sølvspeilet stsrne. Ing.RSE.VII.230.

sende, -farvet stribe. Ordens Kaarset bære de
i et himmelblaadt stærkt Vatret Baand med
sølvstriber i Ka,nåten.Borrebye.TF.79. som
en Sølvstribe slyngede Bækken sig hen mel-

lem Træer og B.me.VThist.TVl.266. om
hvid haarstribe: da var der allerede Sølv-

striber i Lokkerne. Bøgh.UF. 1.309. AaDons.
S.21. 2) (zool.) perlemorssommerfuglen Ar-
gynnis paphia. Sommerfugle.33. -strøm,

3) (højtid.) om rolig, blank vand-overflade. 40 en. især (O) om sølvglinsende lys- ell. vand
"Et selsomtslebent Sølverspeil den hele

Sø bedækker. Oehl.II. 186. -spind, et. dels

(03): spind, væv (som) af sølvtraade; dels

(fagl.): sølvomspundne traade. NordConvLex.
111.429. Et Sølvspind syntes om dens
(o: en blomsts) Blade ligge. Recke.BD.176.
om sølvhaar: du (vil) mærke, hvordan Ti-

den spandt
I

Sit Sølverspind omkring din

egen Tinding,
|
Mens du har spundet Guld

strøm ell. om indstrømmende sølv-, rigdoms-
mængde. Her Otten sig med Finnens (0:

elvene Otta og Finnen) Sølvstrøm mænger.
Storm.SD.89. Stærkt Solskin flød som en
rolig Sølvstrøm gjennem den lange lige Gade.
Schand.SB.79. Sølvstrømmen fra Kolonierne
. . slugtes . . af Forbruget til Hoffet og Krigen.
Fridericia.l7&18Aarh.63. Maanelysets næ-
sten hørligt rislende Sølvstrøm over Tempel-

i Bjergets }{&\.Hauch.SK.83. -spore, en. 50 tage og Palmer. /2ørd.D/v.750. -stykke, et

spec. (foræld.) om væbnernes sporer (mods.
Guldspore;. Ing.VS.II.22. NordConvLex.*
VI.362. -sprængt, part. adj. (nu 1. br.)

io^rængi sølv ell. hvad der ligner sølv. hans
^1 !;i-g (var) sølvsprængt. Foersom.Hamlet.28.
:.iMv.sprængt Granit. /vctnn. -spænde, et.

{ænyd. sølspende) i det tredie Par (sko) var
der meget smukke Sølv-Spender. Pameia./.
20. et Livbælte med Sølvspænde. iVa^Tid.

**'iil911.M.Till.l.sp.2. -spændt, part. adj.

{ænyd. 8ølff8pend(e)t, sølspendt; arkais.} for-

synet med sølvspænde, sølvspændte Skoe.
Winth.HF.67. adelige Heste med sølvspændt
Seletøj. JPJoc./.i30. -staal, et. (fagl.)

{ænyd. (i bet. 2) d. s. og sølfverstycke) spec.

i ftg. anv.: I) (nu 1. br.) pengestykke af sølv;

sølvmønt. flere blanke Sølvstykker. HCAnd.
SS.II.53. med et Sølvstykke bestak jeg Slut-

teren. IsakDin.FF.253. 2) (nu næppe br.)

sølvstof, -brokade olgn. Moth.SlOSO. Hans
Kongelige Majestæt (var) Udi en skiøn hvid
Sølf-stokkes Klvaåning. Slange.ChrIV.94. (g

-ntwnk, et. sølvhvidt stænk (2.3); især om
60 lyspletter ell. spredte hvide haar. den op-

gaaende Maanes lysende Skive, der allerode

nu havde Kraft til i matte Sølvstænk at
kaste sine Straaler henover Bølgerne. iKer^s.

BR.227. Tiden kun I lidt Sølvstænk hist

22^
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og her i Haarct strø'de. Schand.SD.i. (Goethe)

var en meget smuk Mand, med brunt lokket
Haar, der først sent fik Sølvstænk. Roos.

Goethe.(1932).41. jf.: »Hans Skjæg (var) sort,

Bø\\ eistænkt. Leml.Shak.X.20. -sværte,
en. I) t d. s. s. -mulm. VareL.(1807).in.l58.

2) (fagl-) d. s. s. -pulver 2. FolkLægem.III.
108. -sæbe, en. (fagl.) Mød, hvidgul sæbe,

irugt til rensning af sølvtøj; metalsæbe. Vort

Hj. IV, 3. 249. VareL.*841. -taffel, et. lo

(ænyd. d. s.; foræld.) sølvservice; sølvtøj (til

at sætte paa bordet). Slange.ChrIV606. Rist.

FT.196. -tallerken, en. ogs. i billedl.

udtr. for at præ.sentere, forelægge noget paa
en flot maade. *Guld-Æblet . . allermildest

leer;
|

. . naar mand det paa Sølv-Tallerken

seeT.LThura.Poet.104. Vi sad alle tre paa
Forhøiningen . . da han, som man siger,

paa en Sølvtallerken præsenterede os (o:

tilbød os som gave) en stor, lollandsk Herre- 20

gaard. Thiele.LA.^11.22. Enhver (skribent),

der har sin Smule Mælkemad at sætte for

Folk, kan faae den serveret paa Sølvtaller-

ken af vore 'Bogha,nåleTe.ADJørg.Br.l2. JJniv

Progr.1942.1.23. jf.: det klare Skin fra Fuld-

maanens Sølvtallerken. KunstmusA.1917.88.
-tegner, en. (fagl.) kunstner, der tegner sølv-

genstande olgn. fil kunstindustriel fremstilling.

BiogrL.^XXVII.395. -ten, en. (ænyd. d. s.;

nu næppe br.) i forb. spinde med sølvte- 30

nen, lade andre spinde for sig mod betaling;

ogs.: bruge bestikkelser, de, der ikke spinde

selv, men spinde, som man kalder det, med
Sølvteenen, give høit 20 C for Pundet af Hør-
garn at s])mde.Euusholdn.(1799).III.104.
VSO. D&H.II.637. -tid, en. (psnyd. d. s.;

hist.) d. s. s. -alder 1. Amberg. SaUXXIV763.
-tidsel, en. 2( Onopordon acanthium L.,

der er tæt beklædt med en hvidlig filt; æselfoder.

BerlIIaveL.II.187. -told, en. (glda. d. s.; 40

foræld.) told, der svaredes i rede sølv, rede

penge. WChristensen.DS.648.651. O -tone,
en. f^Sølver-. Oehl.XIX.224). l)tone, der lyder

(fin, spinkel og) klar, ren som af klingende

sølv. Hrz.XIII.216. HCBranner.Drømmen om
enKvinde.(1941).52. 2) farvetone, der minder
om sølvets farve, et godt Kostumebillede fra

det stive spanske Hof, og gennemført i be-

hagelige Sølvtoner. Beckett.VK.230. Jørg.OF.
49. -torsk, en. \ sølvskinnende torsk af 50

slægten Gadiculus. DanmFauna.XV.29. Lie-

berkind.DVV244. -traad, en. (ænyd. d. s.)

I) traad, fremstillet ved trækning af fint sølv

(ægte sølvtraad) ell. forsølvet kobbertraad

(uægte sølvtraad). Høysg.S.199. VareL.*591.
spec. (0) om traad til elektriske sikringer i

luftledninger, rør: TeknLcks.1.526. \\ billedl.

ell. i sammenligninger, (kilden) haver Vand
som Sølv-Traa,.Pflug.DP.475. *Maanen spin-

der sin Sølvtraad
|
om mangt et dugg- eo

vædet B^t.JVibe.Strand-Asters.(1921).ll. om
(enkelt) hvidt haar: Hun havde . . opdaget
et Par Sølvtraade i sit . . sorte Haar. Æmma
Kraft.EnækelDrena.(1904).43. AaseHans. Vr.

49. 2) 2( Galocephalus Brownii F.Muell.
(hvis tynde skud er beklædt m. graahvide haar).

Gartner-Tidende.1917.277. VoreBlomster.Sept.

1939.6. -traad-trækker, en. (nu næppe
br.) d. s. s. -trækker. Hallager.339. Amberg.
-tresse, en. (jf. Guldtresse (1); især fagl.).

en Officier i en blaa Sartout med Sølvtresser.

Biehl.(Skuesp.IV366). Tjeneren . . skulde . .

have Liberi, helst lyseblaat med Sølvtresser.

Goldschm.II.355. Ohlsson.S.88. -trippel-
se, en. T d. s. s. Polerskifer. VareL.*693.

-tryk, et. tryk med sølvbogstaver (Amberg.)
ell. (nu især; fagl.) farvetryk, brometryk af
sølvfarve (8al.^XXII.1013), tøjtrykning med
fint tinpulver (Manufact.(1872).308. Sal. I.

1113), kopiering paa sølvsaltpapir (OpfB.^
VIII.93). -træ, et. I) (jf. Metaltræ; fagl.)

sølvamalgam, udkrystalliseret af en vædske i

træ- ell. busklignende form. vAph.(1764).
AWHauch.(1799). 184. Ørst.ChemPhys.61.

|j

ogs. (1. br.) om sølvets forekomst i naturen i

træ- ell. rodlignende former. Recke.GND.93.

2) 2( 2.1) hvidtræ, Leucadendron argenteum
(L.) R. Br. (m. sølvglinsende haar paa blade

og grene). Hempel.Flora.(1836).288. Schaldem.

HB.II.434. Sal.XI.738. 2.2) navn paa plan-

ter af slægten Elæagnus L.' (jf. -blad 3.1 j.*

E. angustifolia L. (ASØrsted.PlanterigetsNa-

turhist.(1839).254) og E. argentea Pursh.
(OrdbS.(Fyn)). -trækker, en. (fagl.)

haandværker, der fremstiller sølvtraade, -ga-

loner, -tresser osv. KiøbmSyst.III,1.231. VSO.
D&H. -trækkeri, et (vAph.(1764)) ell.

-trækning, en (D&H.). (fagl.) frem-

stilling af sølvtraade. -type, en. (bogtr.,

foræld.) type i skriften sølvstil. PMøll.(1855).
11.113. -tøj, et. (sj. Sølver-. Valløe.D.141).

(ænyd. d. s.) I) genstande af sølv; nu især

om spiseredskaber, service olgn. brugsgen-

stande af sølv (ell. plet). lMos.24.53(1931:
Sølvsmykkerj. Theebordet skinnede af lutter

Søl\tøi.Gylb.Novel.II.212. *Det (0: chatol-

let) gemmer lidt gammelt Sølvtøj:
|
Gafler

og Skeer paa U&d.Jørg.BM.ll. IngebMøll.

KH.78.
II

hertil: Sølvtøjs-bord, -børste,

-skab, -skuffe, -tyveri ofi. 2) (1. br.) om
snore, galoner olgn. ell. beslag af sølv. Tjener-

skabets sølvbroderede Livreer og det blanke

Sølvtøi glimrede i det klare Solskin. Dod^.i*".

31. 3) (dagl., især jarg.) sølvpenge ell. penge

i al olm. „Har Du vundet i Lotteriet?" . .

„Nei . . Det er ikke paa den Maade, at jeg

er kommen til Sølvtøi." Berj7S.PP.362. Rant-

zau.D.Nr.65. *Saa gi'r jeg (d: gaardsangeren)

en Sang i en gjaldende Gaard,
i

mens Slanter

og Sølvtøj i Stenbroen sl3iaiT.SigfrPed.SS.12.

4) (dagl., spøg.) i talem. denne (gi. kbh.

dessej vej med sølvtøjet! brugt som op-

fordring til at komme hen til den talende ell.

gaa i en nærmere angivet retning (med noget,

egl. med penge (jf. het. 3) ell. genstande

af sølv, og aflevere det), det er ham (0:

en, der har taget en teske) . . han sid-

der paa Bænken ligeoverfor . . efter ham —



346 Sølvnr ISøm 346

denne Vej med Sølvtøietl ISveitserhuset.

(1870).20. (han raaber) ned til et Barn, der

løber rundt mellem Tilskuerne med en Tin-

tallerken i den lille, smudsige Haand: „Desse
Vej med Sølvtojet." Muusnj.F.96. „kommer
I ogsaa her med Kommoden. Gaa dog Kjøk-
kenvejen . ." — „Jamen der blev sagt, vi

skulde den her Vej med Sølvtøjet." ^.ai;".

Himmelbjærgpræsten.(1917).56. I sit Paa-
klædningsværelse . . opstillede (skuespilleren

FrecUrik Christensen) en Lergris med Paa-
skriften „Denne Vej med Sølvtøjet", og

naar han under Forestillingen fik Besøg af

glade Københavnere, fløj der i Reglen nogle

Sølvskillinger ned i Giisen.BiogrL.^ViO.

Det er denne Vej med Sølvtøjet (i): her skal

De tage billetter)lHjemmet.^''/tl921.13.sp.3.

jf.: *Kun aldrig den forkerte Vej
|
med

Sølvertøjet! Nej! Nej! NejWalløe.D.lél.

-ur, et. (lotnme)ur af sølv. Amberg. han saå

paa sit tykke gammeldags SøWuhT.Schand.
TF.11. 76. Gravl.VF.97. -urt, en. (jf. u.

-blad 2, -græs; ænyd. d. s.) ^ gaasepotentil,

J'otentilla anserina L. JTusch.182. Sal.XVII.
.'6.

II
(apot.) om de tørrede blade anv. som

tjemiddel. FolkLægem.III.lOS. -vare, en.

(især guldsm. og i flt.). Slibningen og Pole-

ringen af Sølvvarerne. Op/B. *T^257. Kunst-
industrielle Sølvvarer. AVaÅ;.2936.//.3473. ||

hertil: SolTvare-fabrik(anit), -lager ofl.

t -vidje, en. ^ krybende pil, Salix repens L.

(hvis unge blade og ældre blades underside er

beklædt m. sølvglinsende haar). Landhuushold.

VI.157. -vin, en. ^ den som stueplante

(hængeplante) dyrkede Ampelopsis brevipe-

duncuhita var. elegans (mindende om en vin-

stok og m. hvidt marmorerede blade). Berl

HaveL.1.42. -vitriol, en, et. (nu næppe
hr.) svovlsurt sølvilte; sølvsulfat. vAph.Chym.
111.353. ConvLex.XV1.716. -væ^t, en. (jf.

glda. 8ilf(s) vicht) I) vægten af sølv, spec. af

det sølv, der findes i en mønt; især (tidligere)

om kølnsk vægt. Forordn.^''/il698.I.6. Funke.
(1801).III.379. LovNr.47'*/il873. 2) (fagl.)

fin vægt til vejning af sølv. LTid.1724.807

.

KancSkr."/il819.
||

(sj.) billedl. (jf. u.

Guldvægt 3). »Den Vrede veier aldrig
j
Sit

Ord paa Salvvæ^t. Boye.PS .11.47 . -værdi,
•n. den værdi, en sølvvare, -mønt har efter det

»bIv, den indeholder; den værdi, sølv har til

«n vis tid; (foræld.) efter statsbankerotten

^H13: en for sedler (to gange aarlig) fastsat

rrdi (fork. S. V.^ i modsætn. til navne-
rrdien. denne Artikel (o: smør) har paa det

ærmeste samme Søivværdie som for hun-
drede AåT siden. Blich.(1920).XXI1.226. den-
e Time (har) ei engang . . kostet ham 3
I ark Søivværdie, men kun 4 Mark N. V
leib.I'ro.'i.X.27. jeg faaer i Leie deraf 62 Rbd.

V. LMWedel.WordingborgAmt. (1818). 45.

'<»gle gamle Speciestykkcr . . gjaldt ikke
lere, men deres Sølvværdi lagt til de gjæl-
"•nde Mønter kunde vel bringe Beløbet op
il 4000 Kroner. Schand.BS.456. -værk, et.

(ænyd. d. s.; især bjergv.) d. s. s. -bjergværk.
Kongsberg Søly-yeTk.Holb.DH.n.689. Opf
B.^III.218. t -ætssten, en. d. s. s. -sten.

Tychsen.A.11.351. -øje, et, en. (zool.) dag-

sommerfuglen argussværmer, Lycæna Argus.
Sommerfugle.35. f -øre, en, et. navn paa en
snegl (konkylie). Fortegnelse paa Byeskriver
BirchsNaturalier. (1763) .Blr
Sø-lygte, en. (^, foræld.) fyrlygte. Lov

10 ^"^1866.§285. -lys, adj. (ikke i rigsspr.)

om vejrforhold: hvorunder det er lyst paa havet.

I godt stille og søelvst Veir sættes de første

Stæg til Mærke. PCMøller.Hou.(1833). 22.

-læg, et (ADJørg.IV.411) ell. (især) -lægd,
et ell. (sj.) en (Hrz.V1.312). (jf. -limit 1;

hist.) dels om lægd (ved kysten), hvorfra der

udskreves mandskab til marinen. Resol.*^U

1794. Forordn."/d802.§2. dels m. h. t. middel-

alderlige forhold: distrikt, der skulde udrede

20 et skib med besætning („skipæn"). Hrz.VI.

312. ADJørg.IVéll. -lærke, en. V I) (nu
kun dial.) navn paa værlinger, der træffes

ved strand- ell. søbredder: rørværling, Emberiza
schoeniclus, og sneværling, snespurv, E. niva-

lis (Seier.BornholmsFugle.(1932).231). vAph.
Nath.Y97. Skrivter af Naturhistorie-Selskabet.

11,2.(1793). 149. 2) (nu næppe br.) strand-

piber; præstekrave; Ægialitis. Nemnich. -lær-
ling, en. (jf. Matroslærling og u. Lærling 2;

30 nu næppe br.) lærling, der uddannes til

matros; skibsdreng, ved hvert Skib, som
er i Fart, antages Sølærlinge eller de saa
kaldte Apprentisser. Reskr. ^*/tl734.(Fogtman.

Rescripter.reg.IL(1806).649). -løg, et ell.

(som plantenavn) en. (nu næppe br.) d. s. s.

Strandløg. vAph.(1759). JBang.S.586. MO.
-løjtnant, en. løjtnant i marinen (som
officiel betegnelse nu siden 1922; sml. Premier-
løjtnant 2). vAph.(1759). MR.1816.475.

40 LovNr.345y^l922.§28. y/.Søe-Lieutenant-
Selskabet 1784-1934. (bogtitel. 1934). -lø-
ve, en. i ) (ty. seelowe, eng. sea-lion osv.; zool.}

øresæl af gruppen Otaria; haarsæl. Pflug.
DP. 1187. StBille.Gal.1.115. Boas.Zool.*658.

den sydlige søløve, se sydlig l.i. || i sam-
menligninger. Bergstedt.A.34. hun puster . .

som en Søløve. MartinAHans.JR.259. || som
skældsord: Kan du ikke svare . . din Sø-

løve? KnudAnd.AR.42.
II

skind, pelsværk af

50 søløve ell. søbjørn. VortHj.11,3.119. VareL.*

837.
II

hertil bl. a. Søløve-skind, -Iran.

2) (jf. 1. Løve 2.2; nu næppe br.) om søheV.

*Den Søeløve: Juel.CFrim.SS.lO.
I. l§>øni, en. fsom'] Høysg.AG.36. flt. -mc

ell. (sj.) d. s. ((dugene) havde to Hulsøm.
HSeverinsen.SM.174). (ænyd. d. s., sv. som,
no. søm, oldn. saumr, ty. saum, eng. seam;
afl. af sy; ;'/. II. sømme og II. Søm)

I) (især folkevise-spr., arkais.) syning
60 (brodering, baldyring); ogs. konkr.: sytøj;

noget, der er syet (broderet; jf. Hul-,

Hvidsøm^. *I Kloster sættes hans liden

Brud,
I

At hun skulde Sømmen [xre.Abrah
NyerRahb.III.259. Der gik Bud for Dron-
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ningen ind:
|
„Saa ilde syr Hillelil Sømmen

sin.''DFU.nr. 15.4. jf.: *jeg har saa godt af

min Morgendrøm,
|
som andre Jomfruer af

deres Silke s øm.smst.nr.38.4. jf. bet. 2: Saa-
dan en Søm, som hun kunde sy, havde man
aldrig før set paa Slottet. SvGrundtv.FÆ.II.
95.

2) syet kant; sammensyning. 2.1) (især

haandarb.) syet kant paa tøj (lærred),

skind olgn., især med en smal, ombøjet,
tilsyet strimmel af stoffets yderrand;
ogs. om sammensyning af to stykkers
(ombøjede) rand; bl. a. i forb. som lægge
(II.8.2), sy (Moth.S990. Sal.XI.149) (en)
(smal, bred) søm, sprætte en søm op
(VSO.), gaa fra hinanden ell. løbe op
i sømmen(e) (jf. bet. 2.3) ell. sømmen
løber op (se II. løbe 35.3J, efterse noget

i alle (syninger og) sømme (se u. efterse

2; jf. bet. 2.8) ofi.; om (andre) særlige ud-

tryk med overf. anv. se u. bet. 2.3. de giøre . .

Sømmene (1907: Kvasternej paa deres

Klæder store. Matth.23.5. (jf. Levinsen.Real-

Concordants.(1854).340). De Ægyptiske Præ-
tse bare linnede Klæder, som vare vævede,
uden Søm.Holb.JH.I.270. Hil at sye en
Søm, skal K\m%t.Ew.(1914).11.212. baade
Særk og Klokke revnede fra Linningen til

Sømmen (o: den nederste søm, rand).Tode.

IX.358. *0m Sømmen de hvide Fingre foer,

I

Hun syede saa \itoTtTøåen.Oehl.Regn.(1849).

75. *Den Høire (arm) over Teppet (laa)
|

Langs den udsyete Søm.Winth.HF.225. han
vred sine Hænder, saa Handskerne sprængtes
i alle Sømme. Ber3s.PP.465. Lagener . . med
bred Søm foroven og bred Søm forneden.

PolitiE.KosterbV*Uil924.2.sp.l. fransk søm,
se u. III. fransk 2. forloren søm, se forloren 2.

som udtryk for ærbødighed: (hun) rørte ved
Sømmen (1907: Fligen^ af hans Klædebon.
Matth.9.20. kysse Sømmen af hans skin-

nende Gevdinåt.Kofoed-Hansen.LD.W. 2.2)

(med.) sammensyning af hud (saar-

rande); sutur. Moth.S990. Chir.(1845).L45.

Panum.578. 2.3) (bet. 2.ij i særlige udtryk

m. overf. anv. gaa fra hinanden (PJernd.
OmOplæsning.(1897).19) ell. gaa, løbe op
i sømmene, som udtryk for, at en (naturlig)

sammenhæng brydes, opløses (fx, om sproglig

konstruktion, sætningssammenhæng). Naar vi

saa (0: foruden spinding og vævning) passede
Maden og Børnene og Kreaturet og vor Del
af Hoveriet, saa kan alle . . skønne, vi

løb ikke op i Sømmene (0: at vi maatte holde

til meget). RasmHans.M.II.196. Det er gået
op i sømmene. Om brudt vensk&h. Krist.

Ordspr.617. || især i forb. se (en, noget)
efter, ogs. kigge (Wied.LO.62. VortHj.IV,
2.178), gaa (Gjel.GL.18. Rørd.EK.5) efter
en. (især (d) efterse (Hrz.XVSlO. PalM.
TreD.349) (en, noget) i sømmene, under-
kaste (en ell. noget) indgaaende (kritisk)

eftersyn, undersøgelse, prøvelse ell. (spec. i

forb. gaa efter i sømmenej behandling, be-

arbejdelse. Ved denne Leilighed saae han
Folk efter i Sømmene, hvordan de holdt
Christendommen i }iæ\d..Grundtv.Snorre.II.

100. HCAnd.(1919).IV.108. det kunde sgu
være ret morsomt at see den røde Kasse
(o: Regensen) hdt efter i Sømmene. Hostr.G.
119. Alt, hvad jeg vil forstaa, det tager jeg

med over i en Drøm, og dér faar det lige-

som sin Fuldendelse. Bagefter gaar jeg det

10 igennem i Sømmene paa Papiret. PLevin.
HL.201.

II
(nu næppe br.) svarende til de u.

I. Sko 2.1 anførte udtryk: Da de nu . . som
Ordsproget lyder, vel vidste, at Sømmen
tTykkede.Ew.(1914).III.290.

3) uegl., om hvad der ligner en søm (2).

3.1) (fagl. ell. (S) i al alm., om en paa særlig

maade fremtrædende (særligt farvet, tegnet,

formet, ophøjet) stribe, især rand ell.

kant. *Solguld paa Skyens Søm. HCAnd.SS.
20 XI1.392. * Øjenlågene sluttede tæt | med røde

og svulne Sømme. Blaum.AH.238. *Nu smyk-
kes Skoven med rødgul Søm. Røse.Bygevejr.

(1892).171. (sommerfuglen har) brunlige Bag-
vinger med sort Søm. Hag.*IX. 269. (bornh.)

om (svullen) strime (I.I.3): (han slog) mig
med sin Pisk . . bagefter blev der en tyk
Søm.AndNx.M.51 . \\ stribe af højere stubbe

ved kanten af et skaar; ogs. (billedl., spøg.)

i udtr. sy sømme, ved mejning efterlade saa-

30 danne striber. Madelung.GM.88 f. \\ om (bun-
den i) et savsnit. Kværnd. jf. Moth.S990.
3.2) (bogtr.) en af ornamenter, streger olgn.

dannet kant i en ornamentramme. Selmar.^

369.386. 3.3) (især 0) sammenføjnings-
linie, hvor to (fladers) kanter mødes (jf.

Hvælvingssømj, spec. (jf. Nitte-, Stuk-,

Stump-, Svejsesøm^ m. h. t. sammenføjede
(nittede, svejsede) metalplader. Cit.l771.(Sø-

krigsA.^Pppr) . DanskStandard.nr.315.(1941).
40 4. 3.4) (jf. Syning I.2; anat.) sammen-

voksningslinie ml. to organdele (jf. Pung-
søm^; spec. om den næsten ubevægelige for-

bindelse ml. to knogler, hvis (takkede) rande
støder direkte sammen uden ledflader olgn.;

bensøm; Sutura. Moth.S990. Saxtorph.F.62.

Huden (paa svinet) har fem Sømme. Viborg.

S.42. Sømmene i Hovedskallen. Lit^fcen.Dj/r.*

9. Panum.293. 3.5) (bot.) sammenvoks-
ningslinie paa frugtblad, frugthus

50 olgn. (jf. Bug-, Rygsøm}; Sutura. CGRafn.
Flora.1.63. Warm.Bot.704.

II. Søm, et. [som'] Høysg.AG.36. flt.

d. s. ell. (nu ikke i rigsspr.) -me (Holb.

Metam.44. sa.Kh.695. jf. Feilb.). (glda. d. s.

(et: Mand.8. Rimkr.329. en: Dan.16.14
(GldaBib.)), sv. (ett) som, no. (et) søm, oldn.

saumr (m.), koll.: nagler, søm; egl.: (middel

til) sammenføjning, opr. sa. ord sorn I. Søm)
I) lille langstrakt metalstykke, til-

60 spidset i den ene ende, i alm. med et større

ell. mindre hoved i den anden, beregnet
til (med (hammer)slag) at inddrives og

fæstes i en ting, især træ, ogs. læder, pap
olgn., og navnlig tjenende til at sammen-
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føje (forbinde) to dele (træstykker osv.),

mods. Dykker, I. Stift 1, Spiger 1 ofl. i alm.

uden bestemt forestilling om form ell. størrelse

(jf. Nellike-, Skibssømj; ofte i forb. som
slaa et søm (ind) i væggen olgn., slaa et

søm i ell. ind: Dom.4.21(Chr.VI). Holb.

Herod.65. Thiele.111.176. D&H. Feilb. se

egs. ndf. u. bet. 1.3. I.l) t al alm. David
skaffede Jern i Mangfoldighed til Søm
(1931: Nagler^ til Dørene i Fortene. IKrøn.
22.3. Med Søm han fast mon nagle

|
Guld-

sko til haarden lio\.Oehl.NG.(1819).6. *de

rustne Søm,
|
Som holde Bænkens Planker.

Oehl.XXXI.7. OpfB.'VI1.207. dykke et

søm, se III. dykke 2.3. slaa søm, frem-

stille søm ved hamring, smedning. Feilb.III.

393.739. slaa et søm af een hede, to
sømieenhede (OpfB.WII.208), se u. II.

Hede 3 (jf. ndf. u. bet. 2.2). 1.2) om et søm
(l.i), der er delvis indslaaet i en væg olgn.

og tjener til ophængningsmiddel. *Jeg om et

Søm nu saae,
|
Jeg kunde hænge paa. i2aAfe.

PoetF.1.157. Nu greb han hastig den grønne
Kasket fra Sømmet. Ing.EF.11.141. *jeg . .

I
Stial behændig af Klokkenets Søm en hæn-

gende Vøhe.Hauch.Lyr.lSS. Lenoir havde
taget Violinen ned fra Sømmet paa Væggen.
Schand.BS.319. spec. i dagblads-spr., om søm
olgn., hvorpaa aftræk af artikler anbringes til

senere trykning: Artikler, der flød i Maaneds-
vis uden at komme paa — „hang paa Søm-
met", som det hed. TomKrist.H.177. 1.3) m.
forestilling om anden særlig anv. *(vi) fik

med Kannibaler Dyst . . |
og lagde Søm

(o: skrot (III.2)j i vor Kanon
| og skød.

JVJens.C.358. En Gang imellem slog Hendes
Højhed ogsaa Søm i en Skyttefane (o: ved

faneindvielse) og nedlagde en Grundsten.
Bang.SE.94. slaa søm i, alm. markeds-
forlystelse, jf. Pol.*/itl938.Sønd.7.sp.2.

||
m.

kenblik paa forsk, overtroiske forestillinger

(jf. I, Kniv 2, Staal 2.i ofl.). *de mange
fæle Drømme

|
Hun hafde samme Nat,

om Knappenaale, Sømme. Holb.Paars.138.

•Knappenaal og Kniv
|
Kan Kiærlighed for-

driv';
I

Men Synaal og Sem (o: Søm)
|

Hielper Kiærlighed frem. MDL.285. Thiele.

111.103.156.176. Paa Søndag (naar togtet er

forbi) kan vi roligt banke Søm i, uden at

iisr sker os noget. KnudAnd.HH.43. Feilb.

laa et søm i øjet paa en, se u. Øje.

2) t sammenligning ell. uegl. 2.1) i sam-
menligninger ell. billedl., især ved udtryk for
noqrt smaat, nemt (brugeligt), hurtigt (virk-

viiiisjuldt), noget som holder, styrker, fæster.

l>t; Vises Ord ere som Braadde og som Søm,
•ler trænge dybt ind. Præd.12.11. Dine An-
mærkninger ere i Sandhed ikke umotiverede,

''Z det slaaer nok et Søm i vort Venskab,
it du siger mig din Mening. Blich.(1920).
\'XXI.145. han har den gamle Journalists
l"i";irit' til hellere at sige en Ting med to

end med ét (o: bruge for mange ord).

. ><'r.(Pol."ia925.9.sp.6).
jf. Hat 8p.938'«-:

Et Punkt, der staar i Forbindelse med Myn-
sters Forhold til Hoffet, have hans Fjender
. . brugt som det Søm, de kunde hænge
deres Hat Tpå3i.HSchwanenfl.M.II.144.

\\

(lige)som et (lille) søm, (jarg., vulg.)

som udtryk for hurtig bevægelse, ilsom (assi-

sterende) indgriben olgn. Saa havde (o: fik)

han ogsaa en paa Tæven lissom et Søm
(o: lige med det samme). EkstrabU'/sl905.2.

10 sp.7. det skal gå tjæpt — som et Søm, at

du toTstkT.TomKrist.LA.283. jeg hænger i

som et lille Søm, men det gir Sedler! OT/iJ/reg'.

UA.185. skriv bare efter mig, saa er jeg der

ligesom et lille Søm. JørgenNiels.VU.92.
2.2) talem. \\ i udtr. som drive det ene
søm ud med det andet, (lign. udtr. i

eng. og gr.; 1. br.) ved en vis virksomhed op-

hæve resultatet af en tidligere; ved at gøre en

fejl god begaa en anden; ved at fjerne en van-

20 skelighed hidføre en ny osv. Pol.^*Uil911.8.

sp.5. jf.: *Søm driver Søm, og Ild kan Ild

ndslnkke.Lemb.Shak.VII.248. \\ ramme
(Hauch.MfU.298. Brandes.B.18. IsakDin.
FF.78), slaa (Moth.S1031. Luxd.Dagb.I.
343. Reumert.ER.144) ell. træffe (Hauch.
MfB.268. Drachm.VT.26. EJuelHans.UD.
31) sømmet paa hovedet ell. ramme,
træffe (Heib.Pros.V243. PalM.IL.II.132.
Brandes.IX.434) ell. (nu oftest) slaa ho-

30 vedet paa sømmet (Rahb.E.III.366.
CBernh.NF. III. 50. PalM. IL. 1. 251. II. 242.

111. 170. S&B.), ogs. (hos Grundtv.) slaa
hoved paa søm(met) (Grundtv.Saxo.

111.286. sa.Snorre.1.263. sa.Dansk.IV826),
(ty. den nagel auf den kopf treffen ell.

schlagen, eng. hit the (right) nail on the

head; egl.: ramme sømmet rigtigt, paa fuldt

ud virkningsfuld maade, ell. muligvis (til

dels): ramme sømmet, der markerede skivens

40 centrum; udtr. slaa hovedet paa sømmet
tages ofte (ligesom hos Grundtv. slaa hoved
paa søm(met)j i den afvigende (muligvis her

oprindelige) bet.: tildanne hovedet paa søm-
met og derved gøre dette tjenligt til brug,

færdigt, fuldkomment; om en hertil svarende

forsk. anv. af talem. se ndf.) dels (dog sjæld-

nere i udtr. slaa hovedet paa sømmetj om
en person(s ytring): sige, ramme, træffe det

rette (kernen i sagen), træffe (lige) i centrum,

50 paa en prik (og dermed fremkalde en af-

gørende vending, en afgørelse); dels (og nu
særlig i udtr. slaa hovedet paa sømmet^
om en person(s ytring), en omstændighed, et

(afgørende) forhold: (faa noget til at) virke

afgørende; gøre udslaget; ogs. (nu næppe br.)

i forb. m. præp. af: gøre ende paa fslaae nu
Sømmet paa Hovedet af Høfligheden ved
at dække op. Biehl.DQ.IV309. herved gjorde

jeg en Opdagelse, der slog Sømmet paa
60 Hovedet af Fristelsernes Mangfoldighed.

Bergs.PP.238). At slaae Hoved paa Søm-
met er . . at „giøre Udslaget" men at ramme
Sømmet paa Hovedet er hverken meer eller

mindre end at „ramme paa en Prik".



361 Søm- Sømands- 352

Grundlv.Dansk.in.223. der (var) endnu en
fjerde Grund, som slog Hovedet paa Søm-
met. PalM.IL.II.242. naar han en Gang
udtaler sig, træffer han altid Hovedet paa
Sømmet. Bøgh.JT.364. (hun) var tilfreds

med sit voldsomme Sindsoprør, en saadan
Scene som denne maatte omsider slaa Søm-
met paa Hovedet. Leop.EB.288. Grundtvig
traf . . sømmet lige på hovedet, når han
sagde (osv.). Brucker.G.162. ||slaatosømafio
een hede, (jf. bet. l.i; nu næppe br.) som
udtryk for at opnaa to ting ved eet og samme
middel; slaa to fluer med eet smæk; ogs.:

føde tvillinger. Moth.SlOSl. jf. VSO. || have
spist søm, (jarg., vulg.) have en ubehagelig

smag i munden (paa tungen) efter et sold;

have sviret (stærkt). FrGraae.Københavner-

Minder.(1929). 16. Vogel-Jørg.B0.614. du
maa (jo) have spist ell. slugt (HSeverin-

sen.SJk.149) søm, du maa (jo) være tosset. 20

Vinderup.Den sødeDaarskab. (1909). 13. Berl

Tid.yiol934.Sønd.7.sp.3. || efter de for-
haandenværende søms princip ell. sy-
stem, se Princip 3, System 2.

3) m. videre anv., om hvad der minder om
søm (1). 3.1) (zool.) tårnformet udvækst,
hudtorn, hos forsk, (lavere) dyr (rokker,

pighude ofl.). Krøyer.111.970. 3.2) (jf. Grov-
smed 2; sool.) natsommerfuglen Aglia tau,

som paa vingen har en blaasort plet, der lignerzo

et sømhoved; sømplet; sømpaafugleøje.
Sommerfugle.47 . 3.3) (dagl.) om færdsels-
mærker i vejbane, der, anbragt i række,

markerer en stoppegrænse ell. fodgængerover-

gang. EstherNoach.FamilienKoltoft.(1939).139.

3.4) (jarg.) speeder i automobil; især i

udtr. som træde sømmet i bund, lade

bilen faa fuld fart, „give den gas", jf.: Imellem
Chauffører eksisterer der et Udtryk, at

„træde paa Sømmet", som bruges om de 40

smaa Forseelser, en Automobilist gør sig

Skyld i for at klare en Situation eller for at

komme ud af en Færdsels-Prop. SeriTirf.**/?

1931.Aft.6.sp.5. 3.5) (jf. Y. Spir; jarg.) i

flt., om penge. Gadeordb.^ de har baade Sul

i Gryden og Søm i Fikken. ZakNiels.FS.241.
Dania. III. 61. AsfaltensCowboys. (1940). 61.

3.6) (jf. bet. 2.1 slutn.; jarg.) hurtig og

energisk person. Pigen er (tit) et lille paa-

gaaende Søm, som det ikke har været 50

muligt for Manden at blive fri for at

gaa i Seng med. KateFleron.VierUngdommen.
(1943).66.

Søm-, i ssgr. ['som-] (t Sømme-, se u.

Sømhoved), især af II. Søm l.i ; saaledes

(foruden de ndf. anførte) forsk, mere til-

fældige ell. let forstaaelige (til dels spec. fagl.

ell. fs) ssgr. som Søm-befæstelse, -dannet,

-fabrik, -fabrikant, -fabrikation, -forbindelse,

-formet, -fremstilling, -smederi, -smedje, (en) eo

-sort, (en) -spids, -stump, -tykkelse, -udtræk-
ning, -valsemaskine ofl. \\ af I. Søm (2.i),

til dels vekslende med Sømme- (af II. søm-
me 1), se Sømme- 1.

Sø-maag:e, en. \. (1. br.) d. s. s. Hav-
maage (Strandmaage). Moth.S1020. Aarestr.

ED.26. t -maaling, en. (no. sjømåling)

d. s. s. -opmaaling. Bugge.(KSelskNyeSkr.IV
530). -magt, en. {ænyd. d. s.; CP ell. 4^)
(krigs)magt til søs. Moth.S1020. *Paa Søe-
magt grunder sig

|
Vor største Vælde.

Oehl.P.(1809).47. Søraagt. HBarfod.(hogiiiel.

1936).
II

spec. dels om krigsflaade. Holb.Hh.
1.270. Efterretninger om den dansk og
norske Søemagt. HGGarde. (bogtitel.1832-35).

*Fra Kullagunnarstorp de Svenske saae
|

I Kattegattet spredt en engelsk P'laade.

I

Hvorhen den stærke Sømagt skulde gaae,
|

Det var for dem, det var for os en Gaade.
Bagger.D.IOO. Grundl.(1849).§23(se u. Land-
magt^, dels om stat, der har en (betydelig)

krigsmagt til søs. LTid.1743.772. Harboe.
MarO.418. de vestlige Sømagter Holland
og En^la.nd.CSPet.Litt.736. -maler, en,

(mal.) marinemaler. NatTid.^'^U\1926.M.4.

sp.2. KMads.SkagensMalere.(1929).153.
jf.

Marinemaleri (1): (Eckersberg) indførte Sø-
maleriet i dansk Kunst.JLange. 1.46. EHan-
nover.E.146. -malm, en, et. [i] (mineral.)

brunjærnsten, der afsætter sig (i klumper; jf.

Haglmalm^ paa bunden af søer. TBergman.
Jordkloden.(overs.l771). 162. Uss.AlmGeol.l2.

60. -mand, en. (oldn. sjomaSr; jf. -folk 1,

Skibmand l.i samt Sømands-) person (mand),
der er vant til, dygtig til at færdes til søs;

især om den, der er oplært i søvæsen, farer

til søs, gør tjeneste (som under- ell. overordnet)

i (handels- ell. orlogs)marinen; i snævrere
anv. spec. om underordnet, menigt medlem af
et fartøjs besætning (matros); ogs. (^, jarg.)

spec. (mods. Bonde 3.i slutn.) om marine-
soldat, der tilhører sørullen (Dania.III.108).
Moth.S1020. Holb.Paars.l2. *En Søemand,
med et modigt Bryst,

|
Kan aldrig fattes

Venge.Ew.(1914).III.164. *Vi Søemænd giør

ei mange Ord. Tode.S.120. *Til sidste Aande-
drag vi slaae!

|
Hans (0: Huitfeldts) Søe-

mænd kiæk gientoge. Rahb.PoetF.1.188. *En
Sømand han maa lide langt mere Ondt end
Godt. ARecke.P.25. den storsnudede Skipper
er Sømand; det maa man sige.Drachm.PV
68. *Støt staar den danske Sømand

|

paa
Havet sin Vikinge-Vagt. sa.Fo3.232. Enhver
Sømand, der forhyres, skal være forsynet

med Søfartsbog eller Mønstringsbevis. Lov
Nr.WU1923.§ll. Skibet var ved at gaa
under. Sømændene (1871: Skibsfolkenej ble-

ve iædde.Jon.l.5(1931). Sømændenes Kasse
. . understøtter forliste, syge og gamle Sø-

mænd. Krak.1943.11.2626.
II (jf. Engelsk-

mand 2, Orlogsmand 2 ofl.; nu næppe br.) om
skib. Cit.l735.(OrdbS.).-nkiiiidel,en. (zool.)

blæresneglen Philine aperta (med mandelfor-

met skal). Brehm.Krybd.811. Fedders.S.1.116.

Sømands-, i ssgr. (især ^ ell. fg) af

Sømand (jf. 1. Sømandskabj; saaledes (jf.

Matros-j, foruden de ndf. anførte, talrige mere

tilfældige ell. let forstaaelige ssgr. som sø-
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mands-agtig (jf. -mæssigj, -arbejde, -asyl,

-bedrift, -bibliotek, -bolig(er), -brev, (en)

-brud, -by, -daad, -dans, -dygtighed, -enke,

-forening, -fortælling, -helgen, -historie, -ho-

spital, -hyre, -jargon, -kippe, -kirke, -klub,

-klædt, -knejpe, -kone, -liv, -lov, -ord,

-raahed, -regel, -sang, -shop (se u. Shop^,

-sjap (se u. I. Sjap^, -skik, -skæg, -stand,

-stiftelse, -strejke, -tjeneste, -udtryk, -virk-

somhed, (paa) -vis, -vise, -væsen, -ære;

spec. om (dele af) en sømands dragt: Sømands-
bluse (jf. Matrosbluse^ , -bukser, -dragt,

-jakke, -kasket, -klæder, -pjækkert, -sæt,

-troje ofl. -gang, en. om sindig, vuggende,

slingrende, skrævende gangart. Larsen. EBer-
tels.MH.39. -garn, et, -gods, et. ^4>.,

1. br.) d. s. s. Skib mands-garn, -gods. Larsen.
ForrO. -hat, en. (jf. -hue; 1. br.) om syd-

vest, blankhat, matroshue (-hat) olgn. Etlar.

DV265. -hjem, et. et (især af sømands-
missionen oprettet) hjem (I.B.i) for sømænd.
Sømandshjemmet af l88i.Krak.l936.II.2174.
Scheller.MarO. de kristelige Sømandshjem.
FrPoulsen.MD.19. -had, en. (med.) hud-
lidelse hos søfolk olgn., bestaaende i dan-
nelsen af farvestof (pigmentering) paa de

ubedækkede, for vejrliget særligt udsatte hud-
partier. KliniskOrdbog.(1921).238. -hne,
en. (jf. -hat; 1. br.) matroshue, (jeg) greb
min Hat, en Sømandshue med forgyldte
Bogstaver og flagrende 'Qknå.TomKrist.EA.
15.

I. ISømand-skab, et. (ogs. skrevet

Sømands-. JJPaludan.Er. 100. Hjort.Krit
Lii.in.99. Pont.LP.1.168. Scheller.MarO.).

{ænyd. siømandskab; ;'/. -skab l.i
; ^}

(hvad der hører til) en sømands gerning;
lære om, kendskab til, færdighed i manøvrering,
skibets vedligeholdelse, klargøring, lastning,

losning, sejl- og takkelarbejder, styring olgn.

lære 'Søemsindska.h.Holb.Hh.1.258. *Godt
sig forrenter Søm&ndsk&h. Grundtv.Krøn.114.
(Wilhelm Tell) pristes for tvende Færdig-
heder — Søemandskab og Bueskydning.
Blich.(1920).X.12. det (er) en god Konge
. . han forstaaer sit Søm&ndska.h. Hostr.DS.
107. Lærebog i Sømandskab. VHansen.(bog-
lilel.1875). være dygtig i Sømandskab. /ScAei-

ter.MarO.

II. ^ø-mandskab, et. (nu sj.) mand-
skab paa et (orlogs)skib (til dels spec. mods.
sfAdatesken) ; skibsmandskab, det indrollerte

i^ii<'-Msindskåh.EPont.Atlas.IJ.247. Søemand-
skahet paa Frogatten yi.inerv&. MR.1817.59.
Sømands-kalender, en. (nu 1. br.)

d. s. s. Sokalender. LTid.1728.582. -ki-
ste, en. spec. (1. br.) d. s. s. Skibskiste.
•Kn simpel, propfuld Sømandskiste

|
Med

Klæder, Linnedtøi og Vid. Winth.XI.230.
Scheller.MarO. -klaver, et. (jf. -orgel og
Skibsklaver; jarg.) harmonika. KnudAnd.H.
176.

II ogs. om baadsmandspiben. OrdbS.
-klæde, et. Y (tykt, blaat) klæde til sø-

mnndstøj. Manufact.(1872).349.382. -knob,

en. (jf. -knude^ 4>- ^^ særlig knob (knude)
ved fortøjning til en ring. KuskJens.Søm.l3.
SaVXXII.lOlS. -knude, en. 4>- d. s.

SaVXXll.1013. jf. Etlar.SB.494.
\\ nu i

alm. d. s. s. Matrosknude (paa slips). Han
havde en pæn hvid Krave paa og et sort

Tørklæde bunden i Sømandsknude. DracAm.
E0.311. mit Slips . . var slynget i en løs Sø-
mandsknude. Rørd.DBU.131. Scheller.MarO.

10 -knnst, en. (jf. Søkunst^ sømandskab;
især: færdighed i manøvrering og navigering.

vAph.(1759). VSO. Grønb.Hellas.L(1942).

20. -mission, en. (jf. Mission 2) organi-

seret (missions)virksomhed blandt sømænd i

fremmede ell. indenlandske havne, virkende

gennem ansættelse af (sømands)præster, op-

rettelse af sømandshjem (med billigt logi,

læsestuer osv.), ydelse af praktisk hjælp,

understøttelse olgn. Om Sømandsmissionen.
20 DCPrior.(bogtitel.1876). en Præst, som havde

været ansat ved Sømandsmissionen i Lon-
don. JacAnd.Er.in.l86. -maskel, en. (nu
næppe br.) den bageste skinnebensmuskel,

Musculus tibialis posticus ell. nauticus. Myol.
(1791).61. -mæssig, adj. Amberg. (hans)
Bemærkning . . til Styrmanden . . blev til-

bagevist med en kort, sømandsmæssig Ind-

bydelse til at holde sin Fl&b.Goldschm.SF.
387. paa en flot sømandsmæssig Maade

30 skrævede (han) ud med Benene. DracAm.yT.
143. -orgel, et. (jf. -klaver; jarg.) harmo-
nika. Socialdem.^'/iol941.14.sp.3. -præst,
en. (jf. -missionj præst for sømænd (i en

fremmed havn). NordConvLex.*V622. Baud.
01.15. -skab, et. se I. Sømandskab. -sko-
le, en. spec: skole til uddannelse af sømænd
i praktisk sømandskab (mods. Navigations-

skoleø. Drachm.D.27. StadfæstelseNr.40'*/i

1908. -sprog, et. (jf. Skibs-, SøsprogØ ind-

vi begreb af (ell. udtryksmaade, der er præget af)

de særlige ord og vendinger, der bruges blandt

sømænd, i søvæsenet; maritimt sprog. Høysg.

S.222. Brøndum-Nielsen.GO.il.301.
ISø-mandstro, en. ^ (strand)mands-

tro, Eryngium (maritimum) L. Amberg.
Frem.DN.241.
Sømands-tøj, et. matrostøj (til dren-

ge). NatTid.*U1913.Till.l.sp.l. (han) bier

konfirmeret i „Sømandstøj". Bønnei?/cA:e.L<.

50 36. -vifte, en. (1. br.) især i flt., om smaa
rynker i øjenkrogene. PoU^^tl931.11.sp.5.

Sø-materiale, et. (fagl.) slen(mate-

riale), der findes aflejret i havet ell. i strand-

kanten. TeknLeks. 1.526.
Søm-bar, adj. (jf. -fast 2; fagl.) om

materiale: hvori søm (let) kan fæstes. Slige

Vægge er Bømh&re.Su£nson.B.IlI.497. -be-
slaaet, part. adj. (jf. -beslagen; især Qj)

beslaaet med søm; som har sømbeslag, søm-
60 beslaaede Sko. Elkjær.RK.67. -beslag, et.

(fagl.) beslag, bestaaende af (tæt ved hin-

anden indslaaede) søm (fx. i fodtøjs saal).

Suenson.B.I/.70. Cp -beslagen, part. adj.

d. 8. 8. -beslaaet. hans sømbeslagno Ride-

XXm. Eentrykt "/, 1946 28
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støvle. GyrLemche.S.III.46. -bid, et. (jf.

Nøglebid; foræld.) om en skik ved en smede-

svends optagelse i lavet, bestaaende i, at han
skulde Ude i et søm. CNyrop.Haandv.70.203.
-bor, et. i^ hor til boring af huller for søm,

som inddrives i træ. Moth.SlOSl. TeknLeks.I.

627. -byld, en. (jf. Jærnbyld; dial.) lille

hyld (ogs. spec. bygkorn (2)), af størrelse som
et sømhoved (antoges tidligere at være frem-

kaldt af, at moderen under svangerskabet havde

berørt et søm i en kirkedør olgn.). JSMøll.
MB.77. Feilb.

tSø-med, et. (jf. II. Med l.i ; nu næppe
hr.) sømærke. Skagens Kirke er et Søemeed.
Viborg.(PhysBibl.III.246). -metal, et.

(fagl.) d. s. s. Marinemessing. SkibsMask.il.

TeknLeks.I.527.

søm-fast, adj. {ænyd. d. s. (bet. 1))

I) (især emb.) som er sømmet fast, (mods.

Løsørej udgør en fast bestanddel af en byg-

ning; nagelfast (l.i). muur- og sømfast Til-

behør. BerlTid.*/7l880. 2Till. 3. sp. 5. JurFor-
mularbog.''211. Feilb. UfF. 2) (jf.-h&T;fagl.)

egnet til at sømme (slaa søm ind) i; som kan
fastholde (inddrevne) søm. Suenson.B.11.183.

TeknLeks.I.527. jf. Sømfasthed. EFB.
1936.196. -folder, en. [I.2.i] (haandarb.)

paa symaskine: apparat, der folder og syr

sømmen. SdB. SyStrikkeB.173. -form, en.

spec. (0) om værktøj til fremstilling af haand-
smedede søm; naglejærn (1). Viborg&Neerg.
HB.90. -fri, adj. (fagl.) fri for (inddrevne)

søm; uden søm. „Sømfri" Tagdækning. TeÆn
Leks.1.530. -tnge, en. (tøm., snedk.) en

(fuge ved) samling af træ med trænagler ell.

hovedløse søm. FagOSnedk. jf. Sømfugning.
AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).206. -glatter,
en. [1.2] I) (sko., nu næppe br.) red-

skab til udglatning af sømme paa fodtøj

(besfummel, pudsholt). vAph.(1759). 2) (ar-

kæol.) stenalderredskab af ben, formentlig

brugt til udglatning af sømme olgn. Aarb.1903.
231. NaturensY.1917.152. -haj, en. (jf. II.

Søm 3.1^ \ hajen Eehinorhinus, hvis hud
er besat med sømlignende torne (med hovedet

fæstet i huden og spidsen vendende bagud).
NordConvLex.^V.623. SaVX.666. -ham-
mer, en. (jf. -udtrækker; fagl.) hammer til at

slaa søm i med; spec. om hammer med kløftet

pen til udtrækning af søm ell. om bænkhammer;
(smed.) hammer til smedning af søm (Feilb.).

Reiser.ll.574. Viborg&Neerg.HB.89. OpfB.*
111.46. -hoved, et. ff Sømme-. Holb.Hex.
1.3. Sibb.II.90). Moth.81031. PMøll.ES.L
209. Tømrerarb.105. i sammenligning: en
Plæt, saa stor som et Sømme-Hoved. J^gier-

hech.FL.177. totem, (sj.): faa paa søm-
hovederne, faa ubehageligheder at føle;

komrne galt af sted. Drachm.SS.^154. -hul,
et. (jf. -kanalø hul til et søm (fx. i hestesko)
ell. efter et udtrukket søm. HesteL.(1703).B3^.
Orunth.Besl.57. Sømhuller i Væggen. ÆJri

Krist.MM.40. sænkede sømhuller, se III.

sænke 2.i.

8ø-mige, en. (jf. I. Mige (2); zool., nu
næppe br.) søpølsen Holothuria (elegans).

vAph.(1759). OFMull.ZoolPr.231. jf. VSO.
-mil, en. ^ ^/«o af en (meridian)grad,
c. 1852 m (nautisk mil, kvartmil); tidligere

ogs. Vi6 af en grad, 5555 m (PWU1800. Ur-
sin.D.97. jf. Scheller.MarO.); ofte forkortet:

Sm. (SkibsMask.205. Bek.Nr.280'/id934.§3).

Amberg. Ursin.D.95. HCAnd.DB.369. Hage.^

10 1041. -mine, en. 4>- wiwe (II.3.3), der an-

bringes i vandet (havet). OpfB.^II.332. Cirk.

Nr.203^*/-,1921. \\ hertil ssgr. (spec. beteg-

nelser for personer, som gør tjeneste ved sø-

minevæsenet) som Sømine-arbejder, -assi-

stent (LovNr.69^'/d880.§23. Scheller.MarO.),

-kabel, -korps (LovNr.69^'/il880.§23. Lov
Nr.70ytl908), -materiel, -mester (LovNr.
69''/,1880.§23. Bardenfl.Søm.II.147. jf. Mine-
mester 2), -skoleskib, -station (Samling af

20 Love f.Søværnetl898-1900. 119. jf. Minesta-

tionj, -tjeneste (Lov''U1870), -underofficer
(Bardenfl.Søm.II.121), -væsen (spec. om
afdeling under søværnet for alt, hvad der ved-

rører flaadens forsyning med miner, torpedoer

og signalapparater. LovNr. 69'^U1880. §58.
SaVXXII.1015) ofl. -minør, en. 4>. mi-
nør ved søminevæsenet. LovNr.69'*U1880.§6b.
Scheller.MarO.

!Søm-jærn, et. (fagl.) I) jærn, hvoraf

30 søm formes; spec. om profiltraad til traadsøm.

SaUXIX.584. 2) (jf. -form, -klov^ redskab

til formning af hoveder paa søm; naglejærn

(1). vAph.(1759). VSO. MO. VareL.*841.

UfF. -kanal, en. (jf. -hul; vet.) den af et

hesteskosøm frembragte kanal (hul) i hestens

hov. Grunth.Besl.114. -kasse, en. I) (jf.

-kistej (træ)kasse (ofte med flere rum) til

søm (af forsk, størrelse). Skjoldb.KH.54.
Vingehjulet.l943l44.165.sp.2. (jf. bet. 2) i

40 sammenligning: han har . . fyldt flere Sider

med tekniske Udtryk, saa det rasler som i

en Sømkasse. TomKrist.(PoUyiil925.8.sp.l).

2) (jarg.) m. videre anv., dels (m. tilknytning

til II. Søm 3.4J om pengekasse, pengepung.
den Medborger, der . . har „Sømkassen" i

Orden. KnudPouls.BE.76. UfF. dels (jf. bet. 1

slutn.; foragt.) om (gi., raslende) automo-
bil. VBergstrøm.Københavnerdrengen.(1927).
55. -kiste, en. stor sømkasse. Bøgh.UF.I.

50 76. -klinge, en. (jf. -skaft; fagl.) klinge

(1.2.2) paa (hestesko)søm. Grunth.Besl.57.

-klov, en. (nu næppe br.) d. s. s. -jærn 2.

VSO. MO. Larsen, -linie, en. (vet., smed.)

den linie, der paa hestehovens underside af-

grænser hornvæggen (hvori hesteshoens søm
fæstes); den hvide linie (se u. II. hvid 3^.

Prosch.HestensYdrelære. (1855). 58. Grunth.

Besl.32. -løs, adj. (jf. ænyd. sømmeløs,
om klædning: som ikke er sømmet, ikke er

60 syet sammen ved søm(me); til I. Søm (2.1 og

3.3); fagl.) som er uden søm (sammensyning
ell. -føjning). sømløse Slanger og Sække til

Strømper, Uldtrøjer o. deslOpfB.UJI,1.284.

II
især om metalrør, der er fremstillet uden
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sammensvejsning (paa langs), sømløse Rør.

Hannover.Tekn.124. TeknO. -magasin,
et. en paa skaftet af en hammer (med mag-
netisk hoved) anbragt beholder (magasin) med
en aftrækker, der faar sømmene til at glide

frem af magasinet (anv. ved paasømning af

tagpap). OpfB.*III.25.

I. Sømme, en. ['soma] {ænyd. d. s.;

af I. Somme og TV. sømme; i folkevise-spr.

ell. arkais.) d. s. s. I. Somme; i forb. med iq

(tugt og) sømme. *De satte Bruden paa
Brudebænk

|
Baade med Tugt og Sømme.

AbrahNyerRahb.IV.255. først naar (bryllupet)

var overstaaet, kunde Kongen med Sømme
holde sit.JOlr.SD.I.241. smst.235.II.239.

II. sømme, v. ['soma] præt. -ede ell.

(i rigsspr. sj.) -te (DFU.nr.20.7. Bagges.

V22(c^^ drømte;, jf. Moth.S990. Feilb.);

part. -et ell. (sj. i rigsspr.) -t [som'd] (jf.

Moth.S990. Feilb. samt: *perlesømte Flige. 20

Drachm.FÆ.23. * Guldbaldyrede og silke-

semte
|
smykker Træerne sig nu med List.

Røse.Bygevejr.(1892).118). vbs. -ning (vAph.

(1764). Ugeskr.f.Læger.1939.170.sp.2. ogs.

(jf. Opsomning^ konkr., om det sømmede
sted, sømmen: gaa op i sømningen

j
;/. I. Søm

2.3 : naar „Digtet" saaes efter i dets barokke
Zamxånger.Bønnelycke.NJJ.139). {ænyd. d. s.,

SV. somraa, no. sømme, oldn. sauma, ty. såu-

men; til I. Søm) I) (især haandarb.) til I. 30

Søm 1 ell. 2(1): sy (brodere, baldyre; jf.

Sømme-bord, -stol^ ell. (nu kun) sy søm
(hvormed noget sammenføjes ell. (især) kan-

tes); især i forb. sømme (paa) noget ell.

(jf. ind-, opsømme^ i forb. m. adv. ell. adj.

(som obj.-præd.): sømme noget ind, op,
fast olgn. *0m hun kand sømme sig en
Serk og saadant meere,

| Da skrive de, at

hun kand ypperlig brodere. Frfforn.Pikf.42.

mere Lyst til at omgaaes med Sværd og 40

Bue, med Skiold og Vaaben, end til at sømme
eller haAdyie. Suhm.Hist.1 .373. Ilun har søm-
met og navnet sex Lommetørklæder. //rø.TT

200. Frøken Ellen sidder
| Og sømmer Sil-

ken blød,
I
Mens Haanden med Naalen

|

Synker drømmende i Skiød.Winth.HF.60.
•Fader siger: „Sy du skal og sømme!"
Hostr.DT.5. »Nu vil Mø med Silkestik

|
paa

Brudelinet sømme. Aakj.SY11.70. Ryggen
(paa combinations) sømmes med en smal 50

S0m.HaandtJ.97. hun (finder) paa at sømme
kjolen en kvart meter op.HNorlev.L.38.

2) (nu 1. br.; især ts) til I. Søm 3.1 : danne
en kant ell. rand, stribe (paa); kante, (den)
med Landsbyer sømmede Strandbred, fi«^-

ge8.DYIX.371. Skovene, der Søen sømmed.
CKMolb.SD.235. Vingetegning (med) hel lys

Grundfarve „sømmet" eller kantet med en
mørk Farve. KRDahl.Raceduen.(1923).178.

III. sømme, v. ['soma] -ede. vbs. -nlng eo

(Cil.l 728.(AarbThiskd.l920.154). HFB.1936.
187). (no. d. s., oldn. seyma; til IL Søm
(1)) slaa søm i noget; fæste (sammen-
feje) noget ved at slaa søm i; ofte (jf.

sammensømmej i forb. m. præp., adv. ell.

adj. (som obj.-præd.). Moth.SlOSl. Funch.
M.arO.11.139. Hun lod Snedkeren . . sømme
en Liste over Døren. KMich.LM.l. (bambus
er) saa haardt, at (der ikke) kan sømmes i

ået.Suenson.B.II.133. Pladerne . . kan søm-
mes paa Lister i Muren (ell.) til Indersiden

af Forskallingen. 52^5.1536.223. Et Papskilt

var sømmet op paa et af Skurene. PoL*'/«

1943.Sønd.2.sp.l. \\ sømme noget fast.

Funch.MarO.II.139. Er Hælen skæv, gør
man den lige ved at lægge nogle Kiler af

Læder under, som sømmes fast med Kæle-
søm. Haandv.48. || m. h. t. kasse(laag), dør,

vindue olgn., der fastgøres varigt (tillukkes).

Maren græd, da Kistelaaget blev sømmet.
Gravl.0en.78. Bregend.BTJ .172. især i forb.

sømme til: (præsten) lod Laaget sømme til,

og det lille Liig hensætte der hvor det var
fundet. Blich.(1920).XIX.132. Mellemdøren
blev sømmet til. HCAnd.LF.47. han maa
skynde sig med at faa Kasserne fyldt og
sømmet til. PLevin.DG.286.

IV. sømme, v. ['some] H0ysg.AG.6l.
-ede ell. (sj.) -te (HMikkels.D.135. Pram.
11.47. Recke.FJ.97). (æda. søma (Da.Sprog-
tekster.1.(1925).16), sv. som(m)a, no. sømme,
oldn. sæma, eng. seem (anstaa, synes); til

I. Somme; jf. I. Sømme) som udtryk for, at

noget tjener en til ære, stemmer med ens ære,

værdighed, mening om passende adfærd olgn.;

nu kun om ting, forhold osv.: anstaa; passe
sig; være passende, tilbørlig, sømme-
lig.

I) (nu 1. br., især højtid., arkais.) uden for

refl. anv.; ofte med (personbetegnelse som)
hensobj.; navnlig med neutralt pron. (upers.

det olgn.) som subj. ell. (tillige) med en inf.

som (egl.) subj., ogs. (i sammenlignende
bisætn.) uden subj. jeg (beder) at I antage
hende i Herren, som det sømmer (1907:
sømmer sig^ de Hellige. iEow.i6.2. qvindeme
skal pryde sig . . med blufærdighed og tug-

tighed . . som qvinder sømmer (1819: som
det sømmer sig Qvinderj, der ville bevise

Guds-dyTkehc. lTim.2.10(Chr.VI). Jeg vil

være gandske neutral udi denne Sag, og
opføre mig upartisk, som en ærlig Mand
sømmer og anstaaer.i/oi6.JKp6./.5. Det søm-
mer mig ikke at sætte Dem til rette, Vel-

baarne Herre, da De er saa meget høyere

end jeg. Pamela. 1.339. at græde
|
Sømmer

en IJlykkcUg. Lund.ED.14. Jeg sank jo,

som en Helt mon sømme,
|
Med femten Saar

foran paa BTyst.Winth.IV120. „Hvad sva-

rer du dertil?" — „Ei sømmer det
|
En

Kongesøn at svare saadant Pak."72ec/ce.5il/.

69. u (nu sj.) med subst. som subj. saadan
en Ypperste-Præst sømmede os (1907: søm-
mede sig for 08^, som er hellig. //c6r.7.26.

ingen ærlig Siæl slig Utroskab kand sømme.
Holb.Paars.221. Nelder og Skrepper staao

vel nok i Mose, | Paradiis sømmer saa

Prægtig en Rose. Wadsk. 128. Beskedenhed

23*
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sømmer i alle Henseender en lille Stat.

Mynst.BlS.V424. *Her sømmer ej Suk eller

Graad. Grundtv.SS.V386.

2) CP refl.; ofte med (personbetegnelse som)

hensolj. ell. (nu især) m. præp. for; især med
neutralt pron., navnlig ubest. det, som sulj.

*Din Skabning det ej sømmer sig,
| At jeg

mig vilde nævne,
|
Saa rent vanslægted jeg

fra dig. SalmHus.712.7. Leve og tale som
det sømmer sig.vAph.(1764). Herre!

| Stig i'o

mig kun bare, hvad der sømmer sig,
|
Saa

skal I see at jeg skal bedre mig. Oehl.ND.343.

husk paa, hvad der bliver sagt til Jfr. Lis-

beth (i Holbergs „Erasmus Montanus"):
sømmer det sig for en ung Pige at være saa

begjærlig efter at komme s&mmen.Kierk.I.

293. det sømmer sig ikke (Chr.VI: staaer

ikke . . vel^ for vor Alder at hyMe.2Makk.
6.24. Det sømmede sig bedst for (kvinderne)

at spise stsi&ende. Elkjær.NT.122. sømmer 20

(det) sig en lønnet Arbejder at bruge Tiden

til den Slags (9 : at ryge en cigaret) ? Lauesen.

MF.76.
II

(mindre br.) med subst. som subj.

(hedningerne) bare saadanne Ting derind

(o: i templet), som ikke sømmede ?,ig.2Makk.

6.4. ved en aaben Grav sømmer Brude-
psalmen sig hel slet. Grundtv.Saga.xix. Hel-

lighed sømmer sig for (Chr.VI: er smuk for;

1931: tilkommer) dit Huus, Herre !Ps.93.5.

Her er et Gebet, hvor Dristighed sømmer 30

sig og lønner sig. FrPoulsen.Dipylongravene.

(1904).19. *Et Sytøj sømmer sig en dydig
'DBi,tteT.Gelsted.JomfruOloriant.(1923).19.

ISømme-, i ssgr. I) især (haandarb.) af

IL sømme 1 (til dels vekslende med Søm-
(af I. Søm 2.1^, se Søm-, Sømme-rum, -sting/

2) t 0/ IL Søm (1), se u. Sømhoved, -bord,
et. (foræld.) sybord (til at brodere, baldyre,

ved), et Par Terner . . satte sig . . ved deres

Sømmebord og fremtoge deres qvindelige 40

}iBia,ndsiTheideT.Ing.EM.I.184.Recke.BB.125.

MHenckel.Væbnersholm.(1902).220.-IkO^ed,
et. se Sømhoved.
sømmelig, adj. ['somali] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (Moth.S1032. Slange.ChrIV
634.1408. Kierk.VIII.18). (ænyd. d. s., glda.

sømmeUk (Mariagerleg.407) , oldn. sæmiligr;

til I. Somme, lY sømme; især O) passende,
tilbørlig efter forhold, tid og sted; tid-

ligere ogs.: som tjener en ell. noget til ære; 50

ærefuld; nu især, om en persons væsen, ad-

færd, forhold: som stemmer med hæderlighed,

ret og billighed, spec.: god tone (hensyns-

fuldhed), ærbarhed; anstændig (2); som
sig hør og bør (anstaar); spec: som
ikke støder (vækker anstød); ærbar.
hånd bestillede sangere for alteret . . Hånd
bestillede sømmelige ting paa høytider (1871:
Han gav Høitideme Glands). Sir.47.13 (Chr.
VI). vi formane Eder, Brødre, (at I) om- eo

gaaes sømmeligen (1907: sømmeligt^ med
dem, som ere udenfor. 2T^es.4.22. I (gør)

langt bedre min Herre, at I gir jere Piiger

en sømmelig Fiihed.Holb.KR.il1. 7. Dette

Smaakræk (o: snudebillerne) er næsten halv-
anden Linie langt, med en dertil sømmelig
Bredde. vAph.Nath.VII.425. *Sømmelig er

dybe Smerte
|

I den Dødes eget Hjem.
Grundtv.Kvædl.166. et Herberg . . som
sømmelig kunde modtage saa stort og for-

nemt et Selska.h.Ing.VS.1.89. her hjemme,
hvor Critiken i de sidste Aar . . havde taget
en sømmeligere Tone. HCAnd.ML.506. Cor-
delia, et langbenet, femtenaars Pigebarn med
et forvovent Ansigt, sad sømmeligt og hæk-
lede. JFJens.Z).64. Nømmelig-hed, en.

(ænyd. d. s.; jf. 1. Sømme; især tp) den egen-

skab ell. det forhold at være sømmelig; (tid-

ligere) ogs.: (naturlig) følelse, sans for, hvad
der er sømmeligt; ærbarhed, vort Kiøns Søm-
melighed tilstæder mig ikke at tale længer
med h&m.Holb.Usynl.II.l. dend saa kaldede
SømmeUghed og Anstendighed. ifomGrønne^.
1.117. saasnart Sømmeligheden tillod det,

ilede han til 'P&\sidset.Goldschm.BlS.IV66.

du kunde lide at beholde Pigen for din egen
Mund. Det faar dig . . til at glemme simpel
Sømmelighed og almindelig Takt. A^isPe^.

SG.39. jf. iagttage 2.2: Sagte, sagte, kiære
Frue! Hun maa i agttage Sømmelighed
og stille sig lidt koldsindig an (0: over for

en frier). Holb.Forv.8 se. Brandes.IV3(sa.E.
11: Decorum/ || hertil (cp) ssgr. som Sømme-
ligheds-følelse (CBernh.NF.XIII.123. HF
Ew.ChL.46), -hensyn, -regel, -sans (Gjel.

HS.Forord.9) ofl.

8ømme-ram, et. (jf. Sømrum; fagl.)

stofstykke (kant), som ved tilskæringen be-

regnes til at (ombøjes og) danne søm. VSO.
MO. SyStrikkeB.30. -sting:, et. (jf. Søm-
sting; haandarb.) især i flt., om (smaa, paa
retsiden (næsten) ikke synlige) sting, hvormed
en søm dannes. VSO. MO. SyStrikkeB .65

.

-stol, en. (jf. -bord; foræld.) sybordsstol

olgn. DFU.nr.20.7. Ing.EM.II.191.
-sømmet, adj. [-|s6m'8<] (især fagl.) til

I. Søm: som har søm(me) af en vis art (form)
ell. et vist antal sømme. \\ til I. Søm 2.i:

smalsømmede Manchetter. Collegial-Tiden-

de.1839.907.
||

(bot.) til I. Søm 3.5: (frugten

er) eensømmet (fructus unisuturus) Blom-
men; tosømmet (bisuturus) Bællen; fleer-

s ømmet (plurisuturus) Kapsler. Dre/er.Soi

Term.lOO.
Sø-monstrom, et. (nu næppe br.)

søuhyre. Holb.Qvægs.398. vAph.(1764). Am-
berg.

I^øm -optrækker, en. d. s. s.

-udtrækker. TeknO.
l$ø-mortér, en. (jf. -mørser; nu næppe

br.) mortér paa krigsskib ell. kystbatteri.

ExercArtil.(1804).195. MilTeknO.186. -mos,
et, en. 2( rødalge af slægten Chondrus. Bent-

zien.Færsk- ogSaltvandsaqvarier.(1862) .57. jf.

Nemnich. samt Amberg.
ISøm-paafngleøje, et, en. (zool.)

d. s. s. II. Søm 3.2. RomsAtlas.Sommerfugle.
(1943).54. -pakke, en. spec. (jarg., vulg.)
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med tilknytning til IL Søm 3.4 og I. Pakke 3

om kvinde, der er vel forsynet med penge, er

flot med penge (paa restaurationer olgn.).

CGjerløv.Mumlegøgen.(1920).93. CEClemmen-
sen.MitKøhenhavn.f1939).231 . -papir, et.

(fagl.) papir til indpakning af søm. PapirL.
289.387. -plade, en. spec. [II.3.i] (zool.)

om tornet kalkplade hos søliljer. Sal.XVI.678.
-plet, en. spec. (zool.) d. s. s. II. Søm 3.a.

LSo.l.XI.81. -rokke, en. [II.3.i] (jf. Na-
gel-, Stenrokke, Pilstjært og I. Rokke 1,

I. Rokkelj \ rokken Raja clavata (med
sømformede hudtorne). vAph.Nath.V1.541.
Krøyer.II1.962. Ueherkind.DY.IY.300. -rum,
et. [1.2. i] (haandari.) d. s. s. Sømme-
rum. YortHj.III,1.95. Sterm.Textil.(1937).

30. -skaft, et. (jf. I. Skaft 5.io; fagl.)

(søm)klinge paa (hestesko)søm. OpfB.*III.
187. -sko, en. (1. hr.) især i fit., om søm-
beslaaede sko. Brandes.RS.552. Pont.M.3. 20

-skrift, en. J*' d. s. s. Nagelskrift. HPa-
numB.ML.325. -smed, en. (jf. Naglesmed;
fagl.) smed, der fremstiller smedede søm olgn.

vAph.(17591- VSO. OpfB.^Y11.207. Tekn
MarO. -stik, et. spec. (jf. -tryk; fagl.)

om (lidelse i hestens hov, fremkaldt ved) be-

.tkadigelse af hovens bløddele ved urigtig ind-

\drivning af hesteskosøm; fornagling (2).

OeconH.(1784).II1.151. Grunth.Besl.87.157.

-stikke, V. vbs. -ning (OeconU.(1784).

JI1.151), jf. -stik. (jf. -trykke; fagl.) til-

Søje

sømstik; fornagle (1.3). LandbO.IY.535.
I isår i part. sømstukken brugt som adj.

hnsChrJensen.EtvelindrettetLandbrug.(1842)

.

160. Feltart.YII.A.32. -sting, et. [I.2.i]

Jhaandarb.) d. s. s. Sømmesting. VortEj.III,

fj.l22. -strimmel, en. spec. (fagl.) om dob-

zlt foldet papirstrimmel, ved hvilken udspændt
ipapir olgn. fastsømmes. Malerfaget.[1935]

.

\l53. -svejse, V. [I.3.3] ^ sammensvejse 40

\(arhejdstykker) med en (svejse)søm. IngBygn.
Vl943.30.sp.l.

II
især som vbs.: Sømsvejs-

fning. Bildsøe.Smedebogen.(1928).144. Tekn
eks.I.518. -ten, en. flt. -e (Thyreg.Udv

^Fort.II.412. Skovrøy.Fort.lll. " Dengl.Klok-
keriFarum.(1928).41. jf. Feilb.) ell. (især

dial.) d. s. (AarbSorø.1925.22. UfF.) ell.

(sj.) -er (Drachm.PVn). (smed.) tyndt ud-

hamret jærnstykke, hvoraf søm smedes. Moth.S
1031. Viborg.IlY.68. Thyreg.UdvFort.il.412. 50

ZakNiels.PII.79. \\ navnlig i udtr. række
(UfF.), trække (Feilb.) ell. især strække
søm ten, udhamre en saadan. Drachm.PV17.
Skovrøy.Fort.lll. AarbSorø.1925.22. UfF.
-torn, en. (zool.) sømlignende hudtorn; søm
(1 1.3.1). Rygfinnerne (hos sømrokken) ofte

med mcUemsiddendc Sømtome. iCrøj/er.///.

963. -tryk, et. spec. (jf. -stik
; fagl.) om (li-

delse i hestens hov, fremkaldt ved) beskadigelse

af hovens læderhud, smertefuldt tryk paa hoven, ep
ved urigtigt inddrevet hesteskosøm. Grunth.
Besl.157. MdsskrDyrl.XXXV1.129. -tryk-
ke, V. vbs. jf. -tryk. (jf. -stikke; fagl.) tilføje

(en hest) sømtryk. LandhO.lV.535. Grunth.

Besl.157. -trækker, en. sømudtrækker
til brug ved skifertage olgn. TeknLeks.1.527.
-adtrækker, en, (jf. -optrækker, -træk-
ker^ i^ redskab ell. redskabsdel, indrettet til ud-
trækning af søm (aabning af pakkasser, op-
tagning af gulvbrædder olgn.). Hammer, med
Sømudtrækker (jf. Sømha,mmei) . PolitiE

.

KosterbVUol923.2.sp.2. TeknLeks.1.527.
!Sø-mank, en. (jf. I. Munk 3.3; zool.)

havdyr, som har nogen lighed med en munk
(med kutte, hætte olgn.), især om blæksprutten

Architeuthis. NordConvLex.V.492. Lutken.Dyr.

532. Boas.Zool.*419.
||

(nu næppe br.) om
marsvin. Man kalder dem ogsaa Sømunke,
saasom det lader ligesom de havde en Hette
^a.d.. Reiser.lY.229. -mus, en. (zool.) be-

tegnelse for forsk, havdyr olgn. (der har nogen
lighed med mus); saaledes om børsteormen

guldmus (vAph.Nath.VII.498. Cuvier.Dyr-

hist.II.306. jf. VSO.), \ om olm. pighaj
(Wilse.R.Y.233. jf. Krøyer.111.870) ell. om
havmus, Chimæra monstrosa (Nemnich. jf. no.

sjømus samt Cit.l763.(AarbYends.l926.314));

nu kun om søpindsvin af familien Spatangidæ.
Brehm.Krybd.856. Lieberkind.DY1.493.

\\ (nu
næppe br.) om rokkens æg. Funke.(1801).I.

330. Levin, -mærke, et. (jf. -kende, -med
og Skibsmærke^ 4> særligt mærke til vejled-

ning (orientering) ved sejlads (i nærheden af
kyst), dels om kendelige genstande i land (jf.

Landmærke^, dels om i søen udlagte mærker
til afmærkning af grunde, sejlløb olgn. (tøn-

der, koste, vagere, bøjer). Søemærkerne i Lots-
Farvandet ved I)ragøe.Pl.^^/tl784. Harboe.
MarO. senere saae vi et Næs, hvor Leif

havde opstillet et Sømærke. Hauch.FH.94.
Kirken med sit høie, murede Taarn har fra

ældgammel Tid tjent til Sømærke. Both.D.
I.llO. Bek.Nr.340''/*1919. i sammenligning:
Definitionen paa: Tro, efter hvilken jeg i

hele dette Skrift styrer som efter det sikkre

Sømærke. Kierk.XI.194. smst.X.62. f -mor-
ser, en. d. 8. s. -mortér. YSO.
L ISøn, en. [son] søn. Høysg.AG.138.

(arkais. Sønne, t forb. som Sønne min.
DFU.nr.2.16. smst.nr.17.3). best. f. -non
[i86n'(o)n] flt. -ner. (æda. sun og son (DGL.
I.14var. Harp.Kr.LXXlv), syn (Brøndum-
Nielsen.GG.III.130), søn (smst.1.297. Fragm.
24.30. AM.), run. sun(R) og son (DRun.sp.
719), oldn. sonr (sunr) og (især efter propr.)

son (sun), eng. son, ty. sohn, got. sunuB, litavisk

sunils, sanskr. sund-; til en rod m. bet.

„føde"; jf. sønlig, Sønnike)

I) person af mandkøn (barn ell. voksen)

i forhold til forældrene; nu især om
voksne og i mere formelt spr., om børn (i for-

trolig tale ogs. om voksne) bruges i alm.
talespr. hellere Dreng (jf. Hjortø.SL.141 samt
Feilb.). I.i) i al alm. hersk over os, baade
du, og saa din Søn, saa og din Søns Søn
(1931: Sønnesøn). Dom.8.22. *jeg er Moder
til en Søn\Thaar.ES.53. Tilsammen de var
udi otte Aar,

|
Syv Sønner hun (0: Agnete)



363 Søn Søn 364

der ved Havmanden i&&eT.Oehl.XXIV162.
Med Sønner har man . . altid lidt mere
Qvakleri end med BøttiGne. Hrz.XIV35.
(han) behandlede mig, som om jeg kunde
have været hans Søn.Casse.IE.57. Til min
Hustru, da hun fødte en Søn paa 4877 gram,
SigfrPed.SS.55. den forlorne, (for)tabte
søn, se forloren 1.2 osv. naturlig søn,
tiægte søn. Levin, se ogs. naturlig 2,2. Adams
syv sønner, se Adam,

||
(nu kun dial.) i lo

udtr. som (faa) en ung søn, (faa) en dreng,

en søn. Feilb. jf.: Fruens Pige har bekom-
met sig en liden Søn.Blich.(1920).VII.26.

II
i særlige forb. (talem.) m. gen. faders

søn, se Fader 1. han er den mands søn,
som osv., han er en saadan mand, han er den,

som . . .; især i forb. m. nægtelse: han er ikke

saadan, ikke af den slags folk. jeg er den
Mands Søn, der ikke snakker Borgemester
efter Munden for at faae Arheiået. Etlar. 20

XXI,2.160. han er vist ikke den Mands Søn,

der vil tage sig en Kone i sin unge Alder og
sætte hende i en Lejestue og lade hende
løbe med Msdlkek&nden.Thyreg.UdvFort.II.
359. Krist.Ordspr.341. (sin) moders søn.
1, (jf. Mamasøn; nu 1. br.) forkælet dreng ell.

mand; kæledægge. Moth.S1034. Levin. jf.

Krist.Ordspr.215. 2. f uægte søn. Moth.S
1034. 3. (sj.) om mandsperson m. h. t.

familieforhold, (han vilde) vide, hvad Mo- 30

ders Søn (0: hvem) det var han havde for

sig. Grundtv.Saxo.il.48. i gaadespørgsmaal

som: hvem var Zebedæi sønners fader?
se Fader 1.

|| (jf. af A.6.2 og 17.4^ i forb. m.
præp.-led, som angiver nedstamnings- ell.

tilhørighedsforhold, (han) var en Søn af en
Tyd3keT.Hjort.KritLit.il.277. (dial.:) Er Du
kanske Søn til Manden, som kom ombord.
Drachm.PY.43. NMøll.H.139. (en) søn af
huset, sønnen i huset (MO. Herdal.Løg. 40

(1935).410) olgn., (jf. u. Hus 2) en families

søn; ogs. (jf. bet. 2.\): person, som staar i

nært venskabsforhold til en familie, føles som
dens barn. VSO. *her sidder jeg tidUg, her
sidder jeg silde,

|
thi her er som Søn jeg af

Ilmet.Stuck.II.50. Blækspr.l903.11(jf. Vo-
gel-Jørg.BO.550).

|| (jf. u. bet. 2.i ; især høj-

tid, ell. spøg.) i tiltale: (Isak) kaldte . . sin

ældste Søn, Esau, og sagde til ham: min
SønllMos.27.1. *„Det er saa koldt min 50

Fader!" — „Kiære Søn!
|
Det kommer af,

at det er end saa tiå\igV'0ehl.III.121. Mo-
deren bad ham (o: sønnen) om . . at vælge
mellem det ene eller det andet. „Dans, hvis

du vil danse, min Søn; men tro bare ikke,

at du kan arbejde paa Kontoret og saa more
dig , , oven i KøbeV TomKrist.SE.71.

||

(jf. u. I, Herre 2,2 ; nu især spøg. ell. iron.) m.
foranstillet hr. (grev Reventlows) Eldste Hr.
Søn fra Fyen har været her. Gram.(DMag. io

6R.I.371). hils min Hr. Søn, naar De træffer

h&m. Howalt.DB.15.
|| talem. og ordspr. (jf.

ogs. ovf.). den, som elsker sin søn, tugter
ham tidlig; se u. elske 2.i. *En Søn er en

Søn, til han faar sig en Viv (0: thi saa mister
forældrene ham ofte).Vogel-Jørg.BO.404. jf.

Brøndum-Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).241. lig-

gende datter er bedre end ophængt søn, se

I. ligge 17.1. sønnen gaar gerne i faderens
skjorte, se Skjorte 1.2. I.2) (relig.) om Kri-
stus i forholdet til gud fader, saa haver Gud
elsket Verden, at han haver givet sin Søn
den eenbaarne, at hver den, som troer paa
ham, ikke skal fortabes, men have et evigt
Liw. Joh.3.16. *Kongens Søn fra Himmerig.
Grundtv.SS.IV.237. gud fader, søn og hellig-

aand olgn., gud 'søn, se Gud 2.2. ofte i forb.

guds søn. Matth.4.3. *Vor Frelser blev
Guds Søn.Grundtv.SS.III.46. *Gud8 Søn
var selv et Barn, og paa Krybbestraa haa
l&a,e. Ing.RSE.VIL240. || i best. f. sønnen.
Matth.11.27. Grundtv.SS.III.267. døbe i fa-

derens, sønnens og den helligaands navn, se

Navn 2.1. sønnens dag, se u. Dag 2.6.

2) overf. anv. af bet. l.i. 2.1) mand ell.

dreng, som staar i et sønligt forhold
til en anden; mand, som man omfatter med
faderlig følelse, behandler paa beskyttende,

venlig maade. Joh.l9.26-27 (se Moder 4 beg.).

jeg vil være Eders Fader, og I skulle være
mine Sønner og Døttre, siger Herren. 2(7or.6.

18. PalM.(1909).I.329. \\ spec. (nu sj.):

svigersøn. Nu maa I herefter kalde mig
Svigerfar, og jeg vil kalde jer min Søn.
Holb.Stu.II.2. Rahb.E.IY483(se Moder sp.

233^').
II
(nu lidt gldgs. ell. dial.) som venlig

tiltale til en yngre, navnlig ubeslægtet, mand
ell. til en dreng; især i forb. min søn! Jesus
(sagde) til den Værkbrudne: Søn! vær fri-

modig, dine Synder ere dig forladte. MaW/j.
9.2. *Min Søn, om Du vil i Verden frem,

|

Saa hnk.Abrah.(Rahb.Min.l790.I.285). *„Jeg
vil skrifte. Luk mig op!" |

— „Hvad har du,

min Søn, paa Hjerte?" J?r2.Z)./J.63. Sig mig
nu engang. Søn — sir Professoren paa een
Gang — jeg ser paa din Dragt, du er Lære-
dreng — men hvem er ån?CHans.BK.149.
ogsaa du min søn Brutus, se ogsaa l.i. i lign.

anv. ogs. lille søn (vAph.(1764)) ell. (jf.

IIL lille 7 slutn. og Sønnelil; nu næppe br.)

søn lille. (Kalk.IV.285). Moth.S1034. VSO.
(„I dagl. Tale hos Almuen"), 2.2) (især bibl.)

mandlig efterkommer. Aaron blev ud-

tagen til at heUige det HøihelUge, han og
hans Sønner til evig Tid. lKrøn.23.13. mon
denne (0: Jesus) ikke er den Davids Søn
(0: Messias, Davids ætling)? Matth.12.23.
*Danske (de var) af Tunge af Æt og af Id

|

Thi skal de nævnes i løbende Tid
|
Fædrenes

værdige SønneT.Orundtv.Udv.1.756. Nogle af

Urfolkets Sønner har været tidlig udviklede.

GBang.EK.1.8. Adams søn, (jf. Adams-
søn^ et (syndigt) menneske. Mau.I.122(se tt.

Datter 2.3^. SalmHus.735.2. et menneskes
søn, menneskens søn olgn., se Menneske
1.1 og 1.2. 2.3) (især tO) ofte i fit.: mand,
som er præget af visse forhold, hører

til i en bestemt tid, hører til et bestemt sted ell.



365 Søn Søndag 366

folk olgn. Som en sand Søn af Naturen har

jeg aldrig kundet kalde mit Begreb om
Eyendom, enten meget helligt eller meget
ttoTt.Ew.(1914).IV331. En Søn af tvende

Aldre var ha.n.Winth.D.159. *0p I gjæve
Sønner

i

af den røde Gaard (o: studenterne

paa Regensen) \ Hostr.G.66. *Seks tusind unge
Sønners Liv var dine (o: Sønderjyllands)

Løsepenge! Pont. (Ude og Hjemme. (BerlTid.)

**fitl918.3.sp.l).
II

efter gen., poss. pron. lo

olgn. *Odins Sønner (o: krigere, slagsbrødre),

FrUorn.SomnPoet.llO. Høihed sukker, Hyt-
tens Søn sig glæder. FGuldb.1.264. det Syn-
dens Menneske . . Fordærvelsens Søn (Chr.

VI: h&Tn).2Thes.2.3. *(Tycho Brahe) sagde:

Fædreland! |
Siig mig dog, hvad var min

Brøde,
|
Da din Søn du bort at støde

|
Fra

dit Hjerte nænne kan? Heib.Poet.IX.lO. Dig-
teren er ØiebUkkets Søn.Hr2.AN.257. (Hol-

berg) var sin Tids Søn.Roos.(PoUU1939.17. 20

sp.2). himmelens søn. 1. (sj.) person, som
hører til i ell. er bestemt for himmelen. *han
(o: den lidende) er Himlens S0n.F6uldb.il.
236. om en engel: Ing.RSE.1.39. 2. se

Himmel 2.i. jordens søn, (jf. Jordsøn;

nu sj.) menneske. Jeg beder ei som andre
Jordens Sønner,

|
Om Uigdom. Bagges.SV

283. OlafHans.SL.50. landets sønner, se

Land 4.3. lykkens søn (jf. lykkens barn
olgn. u. I. Lykke 2.2 slutn.): Lykkens Søn 30

i Velstand svømmer. Rahb.Synt.248. Olaf
Hans.DB.18. muldets søn, dels om men-
nesket som et forgængeligt væsen: se I. Muld
4.1; dels (jf. I. Muld 4.3; spøg.) om person

af landbefolkningen: denne Muldens Søn (o:

om en proprietær). Duelund.N. 50. musernes
søn, se 1. Muse. naturens søn, se Natur
2.1 beg. og 3. sangens sønner, se 1. Sang
1.2. solens, støvets søn, se I. Sol 3, L
Støv 4.4. 2.4) ow dyr; dels (fagl.) svarende 40

til bet. 1.1, om hanligt afkom af dyr,
navnlig af husdyr: En ædel Hingst kan med
en maadelig og uforædlet Landhoppe vel

avle et Hingstføl, som i den ydre Form
aldeles er Faderen liig; men denne Søn vil

tilvisse ikke kunne nedarve Racen saa reen,

som Faderen. Tidsskr.f.Landoekonomie.l834.
259. Hingstplagen er Søn af den . . blaa-

skimlede iiingat. NatTid.**/tl937.2.8p.4.
||

dels (poet., højtid.) svarende til bet. 2.8. Sko- 50

vens letspringende Sønner (0: hjortene). Ew.
(1914).11 1.88. Bagges.IV141. 2.5) (1. br.) om
ting og begreber. Kapitalens Søn Bank-
væsenet. Gfion5r.ÆX.//.45(?. Koggerets Søn-
ner (o: pilene). ACLars.(StSprO.Nr.99.40;
overs.afBegr.3.13). \\ faderen efter søn-
nen (se Fader 1 slutn.) ell. sønnen før
faderen, (dial.) 3( blaasimmer, Anemone
hepatica L. (hvis blomster udvikles før bla-

dene). NatTid.^*/tl916.M.5.sp.4. de smaa, 60

rede dobbelte Anemoner „Sønnen før Fa-
deten". FynskeAarb. 1940.205.

3) (æda. -sen (se MKrist.ON.8), -sun

(fx. Swen sun, Pæter sun. ValdJord.(1926).

25.43. se ogs. Brøndum-Nielsen.GG.II.305),
run. -sun (fx. i tuka kurms sun, tuki {)urkisi

sun. DRun.sp.718), oldn. -son (fx. Olåfr
Tryggvason^, eng. -son, nt. -sen; om lign.

anv. af ord svarende til Søn i andre sprog se

JohsSteenstr.MK.59) -sen [-s(9)n] som andet
led i efternavne (som Hansen, Jensen^; om
udtalen jf. AaHans.S.112, om forsk, dial.-

former se bl. a. Thorsen.85. Esp.§140. Hjortø.

OS.147ff. II
opr. anv. som tilføjelse til fade-

rens navn for at betegne en mand nærmere;
undertiden ogs. som tilføjelse til moderens
navn, jf. fx. Svend Estridsen samt Johs
Steenstr.MK.60, og saaledes endnu i visse

dialekter, fx. paa Ærø, hvor navne som Ka-
trinesen, Mariesen findes (smst.; se ogs. HO
And.SS.Y.74); allr. i 16. aarh. brugt til dan-
nelse af adelige slægtsnavne, senere alm. i

efternavne, se Thorsen.Afh.1.9. JohsSteenstr.

MK.69ff.; fortrænger efterhaanden -datter i

kvinders efternavn. Peder Jensens Dotter lader
kalde sig Mademoiselle Jensen, og Peder
Pedersens Dotter, Jomfrue Pedersen eller

Petersen, i steden for Peders Dotter. Holb.
MTkr.44. Barnet bærer tillige Faderens
Døbe-Navn, med Tillæg af Søn eller Sen,
om det er af Mandkiønnet. Jttn5fe.327. || ofte

(jf. hr. Sørensen u. Sørensen 1 ; især spøg. ell.

nedsæt.) m. henblik paa dannelsens hyppige
forekomst, nærmende sig anvendelse som ap-
pellativ (m. flt. -sener) [sæn, flt. 'sæn'ar]

HCAnd. (1919). IV.8. en Jerusalems For-
styrrelse af Petersener, Poulsener, Hansener
og andre -sener.JVJens.D. 153. Skønt kun
en „-sen" i Forhold til Prof. Brandes . .

mener jeg mig dog berettiget (osv.).Berl

Tid.^*/2l925.Aft.3.sp.3 (sml. Brandes.(PoU'/t
1925.8.sp.l)). jf.: vore nationale s en- navne.
Hjortø.OS. 147.

II. \ ISøn, subst. [sonO] {dannet af Søn-
dag) søndag(e). denne Dragt var for Søn
og Søgn : lille Marguerite havde ingen anden.
FJHans.Novel.il.59.
Nøn-, i ssgr. se Sønne-.

SSø-naal, en. (nu vist især no.) \ naale-

fisk af slægten tangnaal, Syngnathus. HStrøm.
Søndmør.I.(1762).311. Brehm.Krybd.404. Sal.'

XXII.1017.
Søndag en ['son'da, sj. -fdaOq] ogs.

(især prov. ell. dial.) ['søn'da] jf.: læses

som (i) Søndag. lIøysg.Anh.23. flt. -e ell.

(nu kun dial.) -er (LTid.1723.91. jf. Feilb.

Flemløse.130). {æda. sundagh (Harp.Kr.
LXxxiv. DOL.I.725), syndagh (FlensbSt.

94), oldn. sunnudagr, eng. sunday, ty. sonn-

tag; egl. overs, af lat. dies solis, gr. hfiméra

hélfu, solens dag; 1. led er oldn. sunna,
sol, eng. sun, ty. sonne, got. sunno, besl. m.
1. Sol og muligvis m. IIL syd; i ældre tid

undertiden forklaret som „sønnens dag", se

Dag 2.6 slutn.; jf. ogs. herrens dag smst.)

ugens første dag, der helligholdes i den
kristne, kirke til minde om Kristi opstandelses-

dag og overhovedet regnes for hviledag; sjæld-
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nere om andre hvile- ell. helligdage, fx. om
jødernes sabbat (jf. Jødesøndag); ofte i udtr.,

der hentyder til dagens anvendelse som fridag,

til den fred ell. glæde, der præger denne dag.

*Ey nogen Dag er fri, ey Søndag eller Fæst.

Holb.Faars.59. samme (bibel) er indrettet

til at bruge paa alle Søndager (nu:
hver Søndag^ Aaret igiennem.LTidJ723.
91. Hun blev fød Ao. 1707 Søndagen den
9. Januarii. L/føj/er.G. 72. det er ikke mue- lo

ligt, at skaffe det Menneske Søndag hver
syvende Dag, som har havt Søndag heele

Ugen igiennem. Rahb.Tilsk.1796.808. *Søn-

dag er Vorherres Ba,g.Grundtv.SS.I.299.

Lille Marie tripper . . om i Haven, om Søn-

dagen med store røde Sløjfer, og til hverdags
med Bluse-Kiole.HCAnd.BH.150. Der pyn-
tes til Søndag (i haven) med Skuffejern og
'Ri\e.HeeAnd.AH.129. han kommer nok paa
søndag eller maaske først næste søndag

j
se 20

ogs. u. I. Søgn. holde søndag, helligholde

dagen som hviledag. GudeligeSmaaskrifter.I.

(1858).Nr.l3.5. smst.8. KMKofoed.Born-
holmskeSærlinge.(1934).66. jf.: min Tanke . .

holdt Sønd&g. Schand.F.46. Det er altid

klædeligt for en ung Pige at lade Munden
holde Søndag en Gang imellem. fi.T."/ii

1944.9.sp.2. hvide søndag, se Hvidesøn-
dag, sidste søndag, se II. sidst 2.3. søn-
og helligdage (nu næppe br. hellige dage. 30

Forordn. (Kvartudg.)'yiol701.IIPost. II. §3).
holde Gudstjeneste Søn- og Helligdage.

SMBeyer.E.132. Paa Søn- og HelUgdage
afholdes ikke 'RetsmødeT.LovNr.90'^/*1916.

§27. II
gen. søndags i adverbielle (tids-)be-

stemmelser; især i forb. som i søndags, i søn-

dags aftes, morges osv. (glda. j søndaghs
(Fragm.74); jf. i sp.23**^) sidste søndag.

Høysg.S.142. I Søndags forrettede jeg første-

gang mit Embede som Degn. Blich.(1920). 40

VI1.42. en (anmeldelse) fra i Søndags. jBran-

des.Br.1.53. sidste søndags, se II. sidst

2.3. til søndags, (dial.) i udtr. for, at

man holder fri, er pyntet olgn. Hun traf For-

ældrene hjemme. Faderen siddende til Søn-
dags i Sofaen. JFJens.Cr.i44. (man) var
smykket til Søndags. CReimer.NB.35. \\ søn-
dag aften, morgen osv. (tidligere ogs.

skrevet Søndag-aften, -morgen osv.). Søndag-
Aften. J?oi&.Ep. 7.336 /. *Det var en Søn- 50

dag Morgen (SalmHj.400.7: Søndagmorgen^
skjøn,

I
Vor Frelser stod op af Graven.

Ing.RSE.VII.235. (dette) gav mig travlt

om Søndageftermiddag.Hjort.KritLit.il.vii.

Fra Søndag Nat til Mandag Mor'en./Sønder-

brosTeater.BagderødePorte.(1923).2. \\ italem.,

leve-, vejrregler olgn. (jf. Thiéle.III.28.43.93.

JKamp.Da.Folketro.(udg.l943).247. JSMøll.
MB.54. Feilb.). søndag har sit vejr for sig

sel\.Feilb.(jf. Søndagsvejr^. Søndag er en eo

heldig Dag at blive født paa. J-SMøW.MB.
203. jf. MM.1943.156 samt Søndagsbarn,
inden søndag ell. til paa søndag, (jf.

lign. udtr. u. Lørdag; 1. br.) i udtr. for

en forhastet ell. ubegrundet tro paa, at noget

skal ske i en meget nær fremtid. Kierk.VII.86.
du er blevet Kommunist, og nu vil du ikke
nøjes med at slaa Ruder ind, nu vil du for-

andre Landet og Bønderne inden Søndag!
MartinAHans.NO.lOl. to søndage i een
uge, om noget umuligt ell. usædvanligt,

mærkværdigt. AndNx.PE.I.117. især i af-

visende svar som: ja, naar der kommer to

søndage i een uge, 0: aldrig. Moth.8598. „naar
vil De gifte Dem med mig?"— „Naar der ind-

træffer to Søndage i een \}ge.' ARecke.EnOld-
gesell.(1860).101. Feilb. (faa at) se ell. vise,

hvor længe eii. langt der er til søndag,
(dagl.) spøg. vdtr., der angiver, at en kvinde
ell. en pige i blæst ell. ved fald kommer til at

blotte sine laar ell. sit undertøj (saaledes at

man kan se, i hvor høj grad hun trænger til

at skifte undertøj, som sædvanligt sker om
søndagen); ogs. (jf. Rumpe sp. 1390'^ Rev
sp. 266^"; dial.): mse sin blottede bag som
tegn paa foragt. Rosenhoff.SkizzerogSeener.

(1836).12. Krist.Ordspr.603. AndNx.PE.I.
178. Feilb. i en børneremse: søndag: sil-

ketop, se Silketop 1.

iSøndag-, i ssgr. som Søndag-aften, -mor-
gen, se u. Søndag sp. 367". Søndags-f i

ssgr. ['son'das-, 1. br. 'son'daqs-] af de mange
ssgr. kan foruden de ndf. medtagne nævnes en
del, der navnlig angaar særlige forhold ved søn-

dagen (som hviledag) ell. betegner søndagen som
en dag, hvor man gør sig til gode, pynter ell.

morer sig: Søndags-andagt, -arbejde, -avis,

-bal, -beskæftigelse, -besøg, -brug (til søndags-
brug), -bukser, -cigar, -dragt, -forestilling (fx.

paa teater), -fornøjelse, -fremmed (have søn-

dags-fremmede), -frihed, -gerning, -gudstjene-

ste, -gæst, -hat, -idyl, -kaabe, -kaffe, -koncert,

-lukning, -mad, -morskab, -møde, -nummer
(af avis; jf. Nummer 2.i), -ombæring (af
post), -orlov, -post, -salme, -selskab, -skov-

tur, -snit (se II. Snit å.i), -steg, -stemning,

-stilhed, -stille (adj.), -tillæg (af avis), -trøje,

-tur, -visit; endvidere nedsæt, betegnelser (jf.

Søndags-jæger, -rytter^ som Søndags-bilist

(B.T.*/iol936.4.sp.l), -sømand (LBruun.SF.
28) samt (jf. Søndagskristenj; Midt i Men-
neskehedens Hverdag har jeg taget mig paa
at tolke dens hykleriske Søndagsmoral. £ri
Krist.MM.116. (muhamedanernes) Religion

(er) ikke som hos os en Søndagsreligion, som
man i Reglen ikke lever efter om Hver-
dagen. 6^0^5^0^.1934.629. (han var) læst og
forstaaet af forholdsvis faa, heller ingen
Søndagstænker eller Søndagsskribent. Biogfr.

Haandleks.II.(1923). 702. \\ i ssgr. som
lørdag-søndags-orlov, -tur (PoU^/10
1944.15.sp.6), om orlov, tur, der varer (den
sidste del af) lørdag og søndag; weekendorlov,

-tur. -aften, en. (nu 1. br.) søndag aften.

nyttige Søndagsaften Sysler. Cit.l816.(CNy-
rop.DeMassmannskeSøndagsskoler.(1900).44).
GyrLemche.S.IV202. -ag:tig^, adj. (jf. søn-

dagslig samt hverdagsagtig; 1. br.). Kierk.
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T11.404. Den første Foraarsdag var søndags-

aigtig.MartinAHans.N0.131. -ansigt, et.

(jf. Hverdagsansigt ; nu sj., jf.: „i daglig

Tale". MO. ) et usædvanlig mildt ell. venligt

ansigt. MO.^ VSO. -barn, et. person, som
er født om søndagen, og som if. folketroen er

udstyret med særlige evner, navnlig synskhed;

ogs. (især dagl.): person, som er særlig heldig

udstyret fra naturens haand, har heldet med
sig, har et opvakt lyst hoved og et glad sind.

Moth.S598. Thiele. 11.132 f.152.160. jeg er et

Søndagsbarn . . jeg er født en Søndag, og
derfor kan jeg see Spøgelser og Utysker.
Scharling.N.145. Søndagsbørn og Hverdags-
mennesker. ZLars.^fto^ftiei.iP^JP^. -blad, et.

avis, hlad med (folkeligt, belærende ell. under-

holdende) stof, der er beregnet til søndagslæs-

ning. Søndeigs-BlBid. (avistitel.1774) . ErlKrist.

MM. 106.
II

spec. (jf. -hilsen; kirk.): menig-
hedsblad. Søndsigshl&å.(bladtitel.l900). KAa-
bye.KA.44. -bog, en. (kirk.) samling af op-

byggelige betragtninger (prædikener) til brug
ved søndagens helligholdelse; postil; navnlig

som navn paa forsk, prædikensamlinger, især

paa en samling af Grundtvig 1827-30. (Christe-

lige Prædikener eller Søndags-Bog). Gads
Mag.1933.558. -bogstav, et ell. (nu næppe
br.) en (Moth.S598. LTid.1742.531). (glda.

syndagx boghstaff (Haandskrift.StockholmK
46.2") ;efter mlat. litera dominicalis ( til lat. do-
minus, herre, jf. I. Domino^; astr.) det af alfa-

betets syv første bogstaver (fra A-G) , der falder

paa aarets første søndag (og følgelig paa dem
alle), naar man betegner 1. januar med A. (i

1944 er søndagsbogstavet B, i 1945 G). LTid.
1728.582. Anviisning eller Maaden hvorved
Søndagsbogstaverne . . findes til ethvert Aar.
ITJwmsen. (bogtitel. 1842). Sal* XXII. 1017.

jf.: Solcirklen eller Søndagsbogstavcirk-
len, der omfatter 28 Aar eller 7 Skudcirkler,

efter hvis Udløb Ugedagene falde paa de
samme Maanedsdage. smsi. ¥373. -brev, et.

brev, som man modtager om søndagen. PalM.
(1909). 11.308.

II
spec. (post.): særligt mærket

brev, der mod forhøjet porto udbringes paa søn-

'7 helligdage. Rejselist€.^*U1929.74. -brød,
> t. brød, der spises om søndagen; især: særligt

lodt brød til søndag. JPJac.I.107.
\\ (foræld.:)

.En lille Extratilgift som de kbhvnske Bagere
og Brødhandlerc gav dem om Søndagen der
hentede Brod hos dem hele Ugen (en Bolle,

et Stykke Wienerbrød o. desl.) indtil Iste

Febr. 1872, da Bagerne afskaffede denne
Uskik." Levin, -eftermiddag, en. (1. br.)

f^øndag eftermiddag, jf. Sondagsefterraid-
dagsfrakke. Kaper.* -fin, adj. (1. br.)

yøniiagskkedt, -pæn. (hendes) søndagsfine Tøj.

I^ckFischer.Ka.ieS. -forening, en. (kirk.)

i'irn'ing, som arbejder for den rette, kristelige

h< llujholdelse af søndagen. Sal*XXI 1.1020.
-fred, en. (jf. -helg, -hvile, -ro^ fredelighed
oq ro om søndagen; qgs.: søndagens fred-

h' UnjJicd som hviledag. FraBethesda.1885.467.
r.i'rrKnes klare Latter ringede som smaa

Klokker til en Gudstjeneste med Søndags-
fred. (S/t/oId&.Zfl^.i^J. der (er) ingen For-
lystelser i England om Søndagen, særlig

strengt overholdes Søndagsfreden i Irland,

Skotland og Wa,les. VorUngdom.1928.419.
-helg, en. (hos sprogrensere) d. s. Kirketid.

1876.158. Indskærpelsen af sondagshelg,
faste og kiikea.igiiteT.HOlr.KP.1.122. -hil-
sen, en. spec. (kirk.): menigheds-, søndags-

10 blad. Søndagshilsen til Frihavnskvarteret.

(bladtitel.1903). -hjul, et. haanddrevet

svinghjul, hvormed man uden for arbejdstiden

kan drive en maskine (der ellers drives af

dampkraft olgn.). Wagn.Tekn.187. -humør,
et. (talespr.) godt humør, som man er (ell.

bør være) i paa søndage (og andre fri- ell.

festdage), jeg seer De venter Besøg; Alle i

Søndags-Pynt, og vel ogsaa i Søndags-
liume\iT.Hrz.XVI.203. SvLa.M.18. iron.:

20 du er nok i søndagshumør (o: gal i hovedet,

gnaven)
\ \\ billedl Vesuv er i Søndagshunieur

(d: spruder stærkt)\HCAnd.SS.II.195. tU

-hvile, en. (jf. -fred, -helg, -ro^ frihed,

hvile om søndagen efter hverdagens arbejde.

MO. Eleverne . . lader Kniplepindene flyve

rundt paa Puden i , . enhver Fri-Stund og
Søndagshvile. EGad. (KvBl."U 1911. 2. sp. 2).

-Jæger, en. (jf. -rytter, -skytte; jæg.)
egl: jæger, der kun gaar paa jagt om søn-

so dagen; uøvet jæger uden kendskab til jagt og

vildt. Kierk.XIV.230. Frem.'*/tl927.omslag.2.

t -karl, en. („i forrige Aarhundredes
Talespr." Levin.) nedsæt.: person, der (kun)
er fin i tøjet om søndagen; person, der er lapset

paaklædt uden at være kavaler; latterlig pyntet

person, i denne Krigshær fandtes Vetera-

ner, som aldrig havde staaet paa Post . .

uden Hielme, uden Pantsere, Søndagskarle
og Sm&SihøkkeTe. JBaden.Tacit.il.150. Itahb.

40 Tilsk.1796.806. -kjole, en. (nu næppe br,

-kjortel. JBaden.DaL. sa.OrtO.). (jf. -klæ-

der osv.) kjole, der anvendes om søndagen;

nu i rigsspr. kun om damekjole. Amberg. *ei

blot med Søndagskiole,
|
Men ogsaa med et

Søndagssind
|
Du træde skal ærbødig ind

(o: i teatret). Heib.Poet.VIII.182. TomKrisl
SE.54. Feilb. -klæder, pi {penyd. søn-

dagsklæde, søndagsklædning; jf. -kjole, -klæd-

ning, -tøj) klædedragt, der bruges om søndagen

50 (til kirkebrug: Feilb.); ofte: pænt tøj (mods.

Arbejdstøj 3). Molh.S698. »Folk de spad-

serer i tusindviis der (o: i Paris),
\ og altid

i Sønda.gsk\gd'eT.Hostr.SpT.III.6. (der) brug-

tes næsten udelukkende hjemmegjort Tøj . .

til saavel Søndags- som Ilverdagsklæder.

BornhllaandvEr.llO. \\ billedl. (d^) ploier

(kun) at betragte Naturen paa Solskinsdage

og i dens Søndagsklæder.//auc^.3//Zi.342.

mange der før aldrig havde . . taget Notits

60 af mig, gav sig nu i Samtale med mig, kort

alt fik Søndagsklæder paa rundt om. HG
And. L. 144. -klædning, en. (jf. -klæder;

nu I br.). vAph.(1759). VSO. )[ billedl *I

dette Øieblik har Eders Ansigt
|
Sin Søndags-

XXni. Bentrykl >•/, 1046 24
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klædning, — I forstaaer mig vel!
| Sit aller-

bedste Vdtrykl HCAnd.SS.X.142. -klædt,
part. adj. (jf. -klæder osv., -pudset, -pyntet^.

Søndagsklædt en munter Klynge
|
Nede

fjernt paa Veien gaaer. fl^rø.X.4. AndNx.PE.
111.221. -kost, en. navnlig (jf. Hverdags-
kost; 1. br.) billedl.; især om noget usædvan-
ligt, noget man ikke er vant til. Alt dette (o:

skrifte, bandlysning osv.) bragte en behagelig

Afveksling i den kirkelige Søndagskost.G'i/r lo

Lemche.S.III.15. Medens udstillinger og mu-
seer kun er søndagskost er alt dette (galan-

teri-jskT&mmel vort daglige hrød. Tilsk.1931.

1.46. -kristen, en. (1. br.) person, for

hvem kristendommen ikke betyder noget dybere,

men som af vane er kristen og gaar i kirke

om søndagen, disse Batailloner Christne,

hvilke man i Lighed med Forskjellen mellem
Søndags-Jægere og virkelige Jægere, kan
kalde Søndags-Christne.ZierA;.Z/Tf23<>. Gyr 20

Lemche.FS.19. jf. Søndagskristendom.
Kierk.XIY147. -kæreste, en. (talespr., 1.

br.) „kæreste" , som en (ung) mand ell. kvinde

gaar ud med om søndagen. Bl&T. -kørsel,
en. spec. i forb. billig søndagskørsel, (jf.

-tog; jærnb.) passagerbefordring til nedsat

pris (tur og retur for enkeltbillets pris) paa
søn- og helligdage; billigkørsel. Rejseliste.^U

1926.57.

sønda^rslig:, adj. ['s6n'daW(q)sli] adv. 30

-t ell. d. s. (Bergs.GF.I.144. Galsch.SR.154).

(jf. SV. sondaglig, ty. sonntåglich; sml. søn-

dagsagtig og hverdagslig; især CJ) adj. til

Søndag. Da de mødtes, standsede de et Øie-

blik for . . at vexle nogle Ord, hvorpaa de
med søndagslig Anstand igjen skiltes for

at begive sig, den Ene til Holmens, den
Anden til Slotskirken. /S'c/iacA;.367. Søndags-
lig Lecture (0: et religiøst tidsskrift). Ugeskr.

f.denevangeliskeKirke.X.(1857).123. (den lille *p

pige gaar) til Kirke ved sin Faders Haand,
klædt søndagsligt paa med de lange Knap-
støvler. ThitJens.G. 32.

SSøndags-læsning, en. især (jf. -blad,

-bog^; litteratur, navnlig af opbyggelig art,

egnet til at læses om søndagen. VSO. D&H.
-medbør, en. (jf. Fredagsmedbør; sj.) i

vejrregel: Tør man Lid til Sømænd fæste,

I
Søndags-Medbør er den \iQå.^iQ.Grundtv.SS.

V.21. -ord, et. I) (især hos sprogrensere) 50

søndagstekst. D&H. 2) (jf. -sprog; sj.) om
venlige, forsonlige ord. EBrand.(Pol.*^ U1922.
7.sp.3). -prædiken, en. (ænyd. d. s.;

kirk.) prædiken ved en gudstjeneste om søn-

dagen. vAph.(1764). OFriis.Litt.341. \\ billedl.

Romanens Moral, den lidt for letfattelige

Søndagsprædiken om Religion, Ægteskab,
Retspleje og Samfundsproblemer, er tyde-
lig nok.OrdochBild.l933.548.sp.2. -publi-
kum, et. publikum, der besøger ell. kommer eo

et sted om søndagen; især (ofte lidt nedsæt.)

om tilfældig, nysgerrig kreds, der har fri om
søndagen. Skovens store Søndagspublikum.
Frem.DN.582. Herhjemme har man et Be-

greb, der kaldes Søndagspublikum — hvilket

i Parentes er det, hvoraf Teatrene lever —
og for dette Søndagspublikum skal selv det
Tarveligste være godt nok. Pol.^''/itl904.B.

2.sp.6. -puds, en ell. (sjældnere) et (Holst.

111.67). (jf. -pudset, -pynt, -stadsj klæde-

dragt ell. pynt, som man ifører sig om søn-

dagen. CMøll.PF.352. jævne Folk i Søndags-
pudsen. C/ir^ngeis^. Fenner 03BeA;end<e.^i922^.
82. -pudset, part. adj. (jf. -puds; 1. br.).

Skibskokken . . gik søndagspudset i Land.
MylErich.8.117. Nans.P.141. -pynt, en.

(jf. -puds;. Hrz.XVI.203(se u. -humør^.
-pyntet, part. adj. (jf. -pynt og -klædt;

1. br.). Molb.Reise.III.5. -pæn, adj. (jf.

-fin; 1. br.) søndagsklædt, -pyntet. CBernh.
V1.154. pilne og søndagspæne i Tøjet. Zoi
Flor.Hornbæk.(1940).200. -regn, en. (ogs.

søndags regn). Feilb. i vejrregler: se u. Regn
1.1. -ren, adj. (1. br.) rengjort ell. pyntet i

anledning af søndagen, den søndagsrene Stue.

ErlKrist.S.187. jf.: hvor skinner hendes Stue
ikke i Søndagsrenhed og Søndagspillen-

hed. VVed.BB.240. -ro, en. (jf. -fred, -hvile;.

FraBethesda.1885.468. Inde i Gaarden skin-

nede Solen over den fuldstændigste Søn-
åa.gsTO.KLars.MH.17. -rytter, en. (ty.

sonntagsreiter
; jf. -jæger; dagl.) nedsæt.:

rytter, der kun rider om søndagen; uøvet rytter.

Kierk.V1.451. BerlKonv.XXI.77. -side, en.

spec. (jf. Mandagsside; kog.): den indre, fede

filet paa en steg (der spises ved middagen om
søndagen). BerlTid.^''U1938.Aft.6.sp.4. -sko-
le, en. skole(undervisning) om søndagen;
dels (især foræld.) om skole søndag eftermiddag

og aften for lærlinge, unge haandværkere, med
undervisning i dansk, regning, skrivning m. m.

,

dels om skoler (først oprettet i England 1780),
hvor børn om søndagen faar kristelig belæ-

ring. Cit.l800.(CNyrop.DeMassmannskeSøn-
dagsskoler.(1900).18). Læreren har . . 50 Rbd.
aarlig for at holde Søndagsskole, hvilket

bestaaer i, at det N. T. (o: det nye testamente)

læses. Mynst.Vis. 1. 107. Om Søndagen gik de

paa Søndagsskole. Der sad store, alvorlige

:

Mænd, hvis Arbejde faldt paa Søen eller i|

Landbruget, og talte til dem om Fortabelsen i

og Guds uendelige Godhed mod sine Lam.
AndNx.S.114. || med henblik paa saadanne
skolers kristelige belæring, moral, alt (er) for-j

talt saaledes, at selv en Søndagsskole vilde]

kunne godkende Formen. AchtonFriis.(Danm\
HVC.586). Ærlighed varer længst, lærer

Søndagsskolen, men udenfor dens Mure be-i

gynder Mdindsigen. JacPaludan.(Tilsk.1938 .
j

11.234).
II

hertil bl. a. Søndagsskole-barn,
|

-lærer(inde), -pige (Riget.''*U1913.1.sp.2).

-skytte, en. (<y. sonntagsschiitze; nu næppe
br., jf.: „Talespr., nu sjeld." Levin.) søndags-

jæger. Levin, -smykke, et. se L Smykke 1.

-sprog, et. (jf. Hverdagssprog u. Hver-
dags-; sj.) finere, mere højtidelig udtryks-

maade (som i prædikener); højtideligt, litte-

rært sprog. Grundtv.Dansk.il1.817. daglig
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e er et hverdags-, ikke et søndagssprog.

Hjortø.SL.127. -stads, en. (jf. -puds osv.).

Rein.298. Bønderkarle i Søndagsstads. BZtc/i.

(1920).XVIII.158. -stjkke, et. (teat.)

skuespil (spektakel-, udstyrsstykke), som er

beregnet for et søndagspublikum. Sul.XVI.482.
-tekst, en. (jf. -ord 1; kirk.) tekststykke fra

bibelen, der oplæses ved gudstjeneste om søn-

dagen (og danner grundlag for prædikenen).

vAph.(1759). BilleskovJ.DD. 1. 180. -tjene- lo

ste, en. spec. (nu sj.): gudstjeneste om sønda-

gen. Kierk.XII.469. BerlTid.">/id944.M.24.

sp.2. -tog, et. (jærnb.) tog, som kun løber søn-

og helligdage. LokomotivT.1938.120.sp.l. ofte i

forb. billigt søndagstog, (særligt) tog, med
hvilket billig søndagskørsel kan finde sted.

Rejseliste.^*'»1925.1. -tvang;, en. (kirk.)

paabudt helligholdelse af søn- og helligdage,

event, i forb. m. tvungen kirkegang. Sibb.Aa.I.

196. NordConvLex.*VI.561. -tøj, et. søn- 20

dagsklæder. (ofte i forb. som i søndags-
tai(et);. Drachm.STL.171. JesperEw.K.13.
-vejr, et. (ogs. skrevet søndags vejr^. vejrets

beskaffenhed paa en søndag. Moth.S598. Søn-
dagsvejret var smukt. EBertels.D.221. isæ.r i

vejrregler som: fredagsvejr er søndags-
vejr (lørdag har sit eget vejr), se Fredags-

vejr og Lørdag, søndagsvejr til raiddag er

ugens vejr til fredag. Mau.11,227. Moth.
S599. Thiele.III.15. jf. VSO. || m. prægnant 30

bet.: fint vejr. VKorfitsen.TO.il.52. D&H.
-vis, adv. (sj.) om søndagen, et livagtigt

Billede (af klokkeren), som han dagligdags

og søndagsvis . . færdedes i levende Live.

RUSS. U. 7. -øje, et. I) (poet., sj.) evne

om hos søndagsbørn til at se, hvad der er

dunkelt, utydeligt. Orundtv.Kvædl.218. Jeg
nynner paa en Æresang

|
Som minder og

som spaar, | Ja minder om, hvad alt er

sket,
I
Og stirrer paa, hvad kun er sét

| 40

1 Spejl med Søndagsøje. sa.P5.F/.222. 2)

(;/. SV. sondagstittare, spejlstump; betegnel-

>en maaske, fordi lommespejle især brugtes

red pyntning om søndagen; foræld.) lille spejl;

lommespejl. Søndagsøie, hos Bønderpigerne
et Speil, VS0.IV.019. (man) spejler sig lige

saa godt i, hvad Bønderpigerne kalder et

Søndagsøje, som i et Spejl fra Gulvet til

Loh&t.Grundtv.MM.56. Ing.EF.V94. Skulde
en Mahognifyr som jeg (o: Blicher) ikke eje 50

et Lommespejl! (rækker hende det) Vil du
nu bare titte gjennem mit Søndagsøje.^oA;;'.

Himmelbjærgpræsten.(1917).20.
I. Slønden, en; i alm. uden art. (og

onv. i sa. form m. beat. og ubest. bet.). ['søn(9)n]

(tidligere ogs. (skrevet) Synden. Jer. 13. 19
(Chr.VI). Holb.Hh.1.39. Borreby.PA.26. jf.

Heysg.Anh.23 samt Feilb.). (glda. synden,
synnen t bet. 1-3 (Kalk.IV.286. Brandt.RD.
1.255. Enklosterbog.(1933).25), jf. æda. for ei)

sunnæn, oldn. fyrir sunnan som præp.; sub-

stantivering af IL sønden; jf. 1. Syd, L Sy-
den; uden for dial. kun bibl. ell. arkais.)

I) verdenshjørnet syd (LI), uden foregaaende

Underviisning (kan intet menneske) sige,

hvor Sonden, Norden, Østen eller Vesten er.

Holb.Ep.I.172. især i retningsangivende præp.-

forb.: storm af sønden (1871: Syden/ SacA.
9.14(Chr.VI). en Drage, som lod sig see en
Jule-Aften udi Luften, og gik fra Norden til

Synå.en.Holb.Kh.523. at indgierde sig et

Stykke paa Marken til Fæ-Lukke, med høyt
Gierde mod Synden for Skygge skyld.
Borreby.PA.26. naar Vinden gaar til Sønden,
henfalder jeg . . i melankolske Stemninger.
Pont.DR.IV85. Han vilde ud til Stranden;
der laa Vejen, der fra Sønden førte ind til

Byen. Søiberg.HK.135. Feilb. talem.: naar det
fryser fra (ell. af. Moth.SlOOl. Baud.H.
370) sønden, fryser tappen af tønden, se

fryse 1.2. || m. overgang til bet. 2. Bacchus
haver fæstet sit Sæde udi Norden, og Venus
xidi Sønåen. Holb.Ep.IV137. imorgen vil jeg

afsted til Holsteen . . Een faaer at prøve,
hvad der kan være at tjene i Sønden. Blich.

(1920).XIV39. Feilb. \\ m. overgang til bet. 3,

i forb. som vinden er paa en sønden {jf.

bornh. (vijnnen) gjikkj omm te en noran
(Esp.238); maaske omdannelse af holl. op
den zuiden, ten suiden, ;/. sv. f bi en vind

af holl. bij den wind samt AaHans.BUS.29;
dial.) vinden er syd. Drachm.III.156.

|I
for

sønden, syd(paa). de for Synden af Kam-
schatka boende Indbyggere. Lrid.i730.282.
*Ej Hagbard sin Lige har nord for den tyske
Rhin;

|
og den for sønden (0: syd for den)

findes mangt Guld, men lidet Jærn.G;ci.

ES. 135. Feilb. for sønden aa, se IL Aa 2.

2) landomraade, som ligger (langt) mod syd;

sydligt land. Du skabte Norden og Sønden.
Ps.89.13. hele Sønden af Europa skal skielve

for de Nordiske Folkes Penne. J^Sneerf.//.

348. *(trækfuglene) flyve glade . .
|
Til Søn-

dens VdXmeh\Kåe.Staffeldt.95. VSO. \\ spec.

om Sønderjylland. Sønden hedder her (o: i

Ribe-egnen) alt hvad der ligger Syd for Ribe.
Foersom.L.25. Søndens Dialekt. sn?s<. 3) vind,

der blæser sydfra; søndenvind. Vaagn op,

norden! og kom, sønden (1871: Søndenvind)!
blæs igiennem min ha.ve. Højs.4.16(Chr.VI).
*En skumvaad Sønden læsker Land og Egn.
SophClauss.K.l. Feilb. IL sønden, adv.

['søn(a)n] (tidligere ogs. (skrevet) synden. Holb.

Berg.30. Thurah.B.179. PVJac.Trold.67. jf.

Feilb.). (æda. sunnæn, synnæn, oldn. sunnan,
sydfra, paa sydsiden, syd for, oeng. suban, oht.

sundana; til stammen i III. syd; ;/. II. syden,
I. Sønden, II. sønder) \)(i8ær^) m. overgang
til adj., i udtr. for (strøm-, vind)retning, om
hvad der kommer, bevæger sig fra syd (imod
nord), i forb. som sønden storm (Scheller.

MarO.), strøm (se Strøm 1.^), vande
(VSO. Scheller.MarO.), vind (Moth.S24.
VSO. Scheller. MarO.), (alm.:) Søndenstorm
osv. jf. ogs. Feilb. nu næsten kun i forb. som
vinden er sønden. VSO. LollO. talem. (jf.

V. fryse l.a samt u. I. Sønden 1; sj.): naar
vinden ec sønden, fryser tappen af tønden.

24*
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Vogel-Jørg.BO.411. 2) i retning mod syd;

(længere) mod syd; sydpaa. 2.1) (uden for

dial. især ^) som adv. Moth.SlOOO. \\ næsten

kun m. flg. præp. Amalek boer sonden i

landet (1871: sydligt i Lamdet). 4Mos.13.29
(Chr.VI). hans Efterkommere tabte strax

alt hvad han havde vundet sønden ved den
Flod Amu.Holb.Hh.1.72. Styk-Lieutenanten

ligger Synden paa Landet i Nexøe med en-

deel Constabler deT.Thurah.B.122. især i

forb. som sønden for (jf. søndenfor^ ell.

t fra (Moth.SlOOO; jf. søndenfraj; jeg er

icke fød her i Landet . . Jeg er fød over ti

Mile Sønden for Randers, hvor vi ere anseet,

som Lemmer af det hellige Rommerske Rige.

Holb.Jean.III.2. EPont.Atlas.II.277 (se u.

I. Norden 1^. Området søndenfor Østersøen.

GSchutte.DT.1.16. sønden om (jf. sønden-

om^; Eders Landemærke skal gaae omkring
hen Sønden om (Chr.VI: fra sønden, for)

Opgangen til Akiahhim. 4Mos.34.4. Færds-
len gaar

|
ved Jul, mod Vaar

|
søndenom

Helliggejst. Aakj.HÆ.40. Scheller.MarO.157.

2.2) (uden for dial. samt i stednavne (se fx.

Stedn.1.26.69.90.III.338) især arkais.) som
præp.: sønden for; syd for. Cit.1795.

(FarumEr.44). Slottet sønden Solen, vesten
Maanen og midt i Yeiden. SvGrundtv.FÆ.
11.28. JakKnu.Va.30(se u. IIL nord 1).

Feilb. sønden aa, se IL Aa 2. 2.3) (jf. bet. 1;

dial.) som adj.: sydlig; søndre, den søn-

den Deel af gamle Schielschiøi. PEdvFriis.
S.116. den høje spidse Brændestak, der stod

ved den sønden Gavl. Lunde.F.36. Gravl.

Herredet.(1919).6. UfF. sønden-, i ssgr.

af IL sønden; især som (fagl. ell. dial.) side-

form til Syd-, jf. Sønder-, -aas, adv. (til

udtr. (for) sønden aa, se II. Aa 2; s/.) i Søn-
derjylland. Der er syv Løb med ISfavne hen-
tede søndenaas saasom Sønderborgløb, Als-

løb. £A;s<ra5/.''V8i929.i.sp.5. -fjords, adv.

{ænyd. d. s. i søndenfjords folk, ;'/. oldn.

sunnan fjarbar; især emb.) syd fox fjorden

(spec: Limfjorden). Landet her sønden-
fjords (o: syd for Mariager fjord).Achton
Friis.JL.1.289. \\ som adj. Himmerland er

det gamle Himmersyssel eller den sønden-
fjords Del af Aalborg Amt. DanmHVC.553.
-fjordsk, adj. (især emb.) adj. til -fjords.

Aalborg Amtslægekreds . . deles i 5 Lægekred-
se: . . 3) Amtets søndenfjordske. Trap.* Y4S7.
-fjælds, adv. (ænyd. syndenf(i)elds, fsv.

sunnan fielz, no. sønnenfjells; jf. norden-
fjælds) syd for et fjæld ell. for fjældene. med
samme Vind og paa samme Tid Sønden-
fields indfalder (paa Island) klart Væyr.
LTid.1755.387.

\\ især m. h. t. no. forhold:

syd for Dovre og øst for Langfjældene. Holb.
DNB.36. Boye.PS.I.217. -fjældsk, adj.

{no. sønnenfjelsk; jf. sydenfjældsk; geogr.)

adj. til -fjælds. MR.1774.539. Det sønden-
fieldske Norge. F/SO. Sal.^XXII.1021. -for,
præp. og adv. I) som præp., se u. IL sønden
2.1. 2) (1. br.) som adv.: sydfor (2). Larsen.

Bl&T. -fra, præp. og adv. i) som præp.,
se II. sønden 2.i. 2) (1. br.) som adv.: syd-

fra; sønderfra. Junge.408. OSchiitte.HII.188.

spec: fra Sønderjylland. VilhAnd.Litt.III.

204. -galm, en. (dial.) hed søndenvind;
galm (1.2). ThøgLars.J.'(1904).21. sa.(bog-

titel.1926). EBertels.D.53. -land, et. (ænyd.
synden land; jf. Syder-, Sønderland; poet.,

sj.) sydland; sydligt land. Sach.6.6 (Chr.VI;
10 1871: Sydens Landj. *Saaledes drives Stæ-

ren for første Gang fra Nord
|

til varme
Søndenlande. Gjel. ES. 129. -lands, adv.

(oldn. sunnanlands; jf. sønderlands; sj.) i

den sydlige del af et landomraade (et land,

en ø). Larsen. -Inft, en. (sj.) luft(strøm)

fra syd; søndenvind. *Søndenluft igjen os

Sommer bTingei.PalM.II.240. -om, præp.
og adv. (ænyd. synden om som adv.) I) som
præp., se II. sønden 2.i. 2) (1. br.) som adv.:

20 (i en bue) mod syd; sydom. TroelsL.XI.173
(se u. nordenom 2). en fjendtlig Barkasse
(sejlede) Sønden om. RNielsen.Sejerø.(1923).
174. Feilb. -over adv. (sj.) sydover. Træk-
fuglene . . fløj søndenovei. Leop.EB.121.
-paa, præp. og adv. I) som præp., se IL
sønden 2.i. 2) (1. br.) som adv.: sydpaa;
sønderpaa. Limens Gaden, omtrent en fier-

ding Vei fra Aakirke, Sønden paa beliggende.

Thurah.B.88. Han sejlede fra Djursland og

30 Sønden ^paa. Elkjær.RE.lO. -skovs, adv.

(sv. sunnanskogs; jf. nordenskovs; især hist.)

syd for skoven(e); spec. m. h. t. sv. forhold:

syd for grænseskovene ml. Svea- og Gotaland.

Barfod.I)H.I.386. -storm, en. storm fra

syd; sydstorm. Moth.SlOOO. (gud) skrider

frem i Sondenstorm (1871: Stormene af

Syden). Sach.9.14 (1931). -strøm, en. (især

^) strøm sydfra; nordgaaende strøm. Moth.
SIOOO. SorøAmtstid.^y,1944.5.sp.5. -van-

40 de, et ell. f pi. (Moth.SlOOO). 4>- nordgaaende
vande; søndenstrøm. Heib.Poet.IX.88. Det
var haardt Søndenvande. HelsingørDagblad.
*U1942.2.sp.3. -vejr, et. (æda. sunnæn
wæthær (Harp.Kr.57), oldn. sunnanvebr;
nu sj.) (vejr med) søndenvind. Ps.78.26

(1931: Søndenvinden^, naar jeg ser Sønden-
vejr blæse, véd jeg vist, det bliver hedt.

Grundtv.PS.1.426. -vind, en. (ænyd. d. s.,

oldn. sunnanvindr; jf. Syden-, Sydvind samt

50 -galm, -luft, -storm, -vejr) vind, der blæser

fra syd; sydlig vind. Holb.Paars.l2. Blæs
Søndenvind! lad Søen høre Digl

|
Smelt

Isen fra dens stille Sovekammer! J5h'c/i.

(1920).V.175. Søndenvinden, o! han har

mig (o: havren) kjær;
|
derfor kan han aldrig

la' mig ydix\Aakj.VVF.137 . i talem., se u.

Kvinde-sind, -vrede.

I. Sønder, subst. ['søn'ar] (tidligere

ogs. (skrevet) Synder. Moth.SlOOl. Anti-

60 Spectator.115. Borreby.PA.18. jf. Feilb.).

(glda. syndær (i syndær. Mand.213), sønder

^i sønder. Kalk.IV.286); substantivering af

II. sønder; uden for dial. poet. ell.- arkais.)

syd (LI); næsten kun i retnings-angivende
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præp.-forb. de skulle komme fra Øster og
Vester, og fra Nord og Sønder (Chr.VI: af

nør og sønder; 1907: fra Norden og Sønden^.
Luc.13.29. (en) beegsort Skye . . trak op i

Sønder. Ew. (1914).IV324. CKMolh.SD.295
(se tt. I. Nord I.2). *Danmark er et lidet

Land,
| strakt fra Nord til Sønder. 4oå;;.

FriFelt.(1905).3. Esp.238. Feilb. billedl, i

udtr. for (helt) forskellige retninger (bevæ-

gelser, tankegange olgn.): Anti-Spectator.115

(se u. I. Nordvest^. *I)ér lyttes i Sønder,
dér kaldes i Nord, alt grifles i Skyndingen
ned (paa et dagblads kontor).Aakj.SD.III.
122.

II (jf. I. Syd 2) m. tanke paa sydligere

egne, lande, syden, i Rædselen for alt „skan-
dinavisk" overse de den snigende Fare fra

Sønder (0: sproglig indflydelse fra tysk),

EøjskBl.l898.sp.l461. Vil du med ad Søn-
der, Ole? EBertels.ME. 54. jf.: Enhver . .

som fra hiin Side Roeskilde har nedsat sig

iblandt (nordsjællænderne), kaldes rigtig en
Synderlænder . . Hvad forresten en saadan
Hans Udlænder og Peer Synder angaaer,
da omgaaes man ham i Begyndelsen med
temmelig nordisk Kulde. Junge.lll. \\ til

senders, (nu dial.) til syd. mod Aften
sprang Vinden om til Søndeis.JensSør.II.l?.

Gravl.Øen.2. II. sønder, adv. (og adj.).

['søn'ar] (tidligere ogs. (skrevet) synder.
Moth.SlOOO. Clitau.PT.72. jf. Feilb.). iglda.

sønder, oldn. sunnr (LexPoet.544) ; sa. ord

som oldn. su6r, se III. syd; sml. 1. Sønder,
I. sonderlig, sønderst, I. søndre; nu sj. uden
for dial., jf. dog sf^gr. som sønder-paa, -ud)

1) i retning mod syd (LI); (længere) mod
syd; sydpaa. *Monarkens Reiser, Sønder,
Nør,

I

Nu Øster paa, nu YeateT.Reenb.il.164.
CUtau.PT.72(se u. III. nord 1). Feilb. Thor-
ten.42.1Sl. foran præp.: sønden. Synder for

Byen findes . . en Steendysse. PEdvFms./S.
247.

II
(nu næppe br.) som adj.: sydlig;

søndre, den sønder Side af Byen. sms^.ili.

2) \ m. overgang til adj.: som kommer fra
syd; sønden (II.l). Naar Vinden er Søn-
der (Shakespeare. Hamlet. 11. 2: southerlW,
kender jeg nok en Tyr fra en Vejrmølle.
KMunk.Il.43.
HI. sønder, adv. (og, i bet. 3, adj.).

['søn'ar] (tidligere ogs. (skrevet) gynder.
Moth.SlOOl. Junge. jf. Feilb. samt synder-

' bryde (Iiorrebye.TF.810), -hugge (Holb.DH.
, 11.283), -slaa (sa.JH.II.311). — i bet. 1

ogs. I 8ønder (isønder)^. (glda. søndær
(Fragm.62. Rimkr. Brandt.RD.II.134), syn-

. dær (Fragm.66. GldaKrøn.50f. Brandt.RD.
' 1.4), sændær (Brøndum-Nielsen.GQ. 1.222) og

i synder (DOL.II.287var. Brandt.RD. 1.175),
i »ænder (Suso.97), æda. sundær, syndær,

I oldn. (f) sundr, eng. in sunder (alm.: asunder^,

j

iy. sonder, (adv. oa) præp. (og sondern,
' ^^^^J-)) jf- got. sundro, for sig, især; sml.

besynderlig, L sondre, synderlig, II. søndre)
I) (i rigsspr. næsten kun poet., højtid, ell.

i'kais.,
jf.: „foræld., men endnu i høi Stil."

Levin. „Nu sjeld."srnsf.^ itu (2); i stykker.
I.l) i forb. m. intr. verber, han befalede (ham)
at sætte (nøglen) imod Biergvæggen. Da . .

revnede . . Fieldet sønder fra oven til neden,
Oehl.XXX.36. Fadet faldt ned og gik sønder
eller isønåer. JIISmidth.Ords.159. briste (i)

sønder, se briste 1 slutn. springe (1)
sønder: Orundtv.Kvædl.201. Naar (lerklum-
perne) ramte, sprang Leret i Søndei. Elkjær.

10 RK.196.
II

i billedl. udtr. *Baandet Hiertet

bandt ey . . sønder gaa,eT. Biehl.(PoetSaml.I

.

115). Under Rigets bratte Fald . . falder

Kunstlivet ogsaa sønder i provinsiel og lokal

Smaatskaarethed. yFed.722?.223. 1.2) i forb.

m. trans, verber (navnlig bryde (se III.

bryde 7.12J, hugge, rive, skære, slaa,
slide/ Hugger mand Fiskegaarde, eller

Garn, i sønder. DL.6

—

14—9. Bagstavnen
sloges sønder af Bølgernes Magt. ApG.27.41.

20 Han skærer Klædet sønder imellem dem
(0: Axel og Valborg). Oehl.IY192. Hesten«
stellede, rev Seletøiet og Skaglerne sønder.

HCAnd.AV.202. Møller, som foruden at male
Mel ogsaa kunde save Træstammer sønder.

GyrLemche.S.1.150. \\ i udtr. for drab, lem-

læstelse olgn. Husbond maa refse sine Børn
. . Men giør hånd dem Saar med Aad, eller

Eg, eller slaar dem Lemmer sønder . . da
straffis hand.DL.fi

—

5—5. * Ufarlig tykkes

30 mig
I

Trællen, hvis Knæled
|
skæres isønder.

Drachm.VS.68. Vildtet paa Marken (kan)
træde dem sønder (1871: søndertræde
dem). Job.39.18 (1931). \\ i uegl. udtr. Po-

litisk Magt og Kunst kan skære sønder,

hvad desuagtet . . bliver forbundet.HiVCiau*.
Univ.l6. (hustruen) havde jo bare slidt K.
i Sønder, vilde slet ikke gaa i Spand med
h&m.KLars.MH.65. Da flænger en lang Tu-
den Stilheden isønder. Sick.(Foraarsbogen.

40 (1917).52). 1.3) (jf. bet. 3) i forb. m. uselv-

stændige verber, i stilling som subj.-præd.

Moth.S1034. Min Buestræng er sønder,

hielp mig. Rahb.VT.94. Feilb. jf.:
*vredes

vil min Fader
|
om han saa' den (0: ringen)

isønder. Drachm.VS.124. \\ i billedl. udtr.

*Jeg gjorde dog Danmarks Krone heel,
|

Isønder var hun sa3ilænge.Ing.VSt.244. Ploug.

1.122.

2) i forb. sønder og sammen, (egl. om
50 modsætnings-forhold, jf. æda. swæriæ sundær

ællær samman, m. h. t. ægtefolk: afgøre med
ed, om de skal skilles ell. ej (DGL.I.837.VIII.

472), samt dial. kaste, pløje sønder, kaste

osv. sammen, kaste (1 1.33.5) ud, resp. kaste

(n.30.2) sammen (UfF.) || især dagl., jf.:

„Talespr." Levin.) som udtr. for, at man gør

det helt af med, ødelægger nogen ell. noget;

især i udtr., der angiver, at man gennem-
prygler en, besejrer en fuldstændigt, (ofte i

60 forb. slaa sonder og sammen/ (jeg) skal

hugge eder sønder og sammen. Skuesp.V174.
•Sønder slog jeg (d: Napoleon) da og sam-
men

I

Baade Keiseren og Va.\en.Orundtv.

Krøn.108. Det lille erotiske Stemningsbillede
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sang hun sønder og sammen med et bak-
kantisk fortissimo i\inoso.Pont.EV59. Bu-
erne brydes sønder og sammen (1871: skulle

sønderbrydes^. Ps.37.i5^i93i^. skyde søn-
der og sammen, se skyde 31.a. || i videre

anv., dels i udtr. for lesejring i væddestrid,

konkurrence, dels i udtr. for kritik, udskæld-
ning olgn. Moth.S443. (rideøvelser har han
holdt to gange om dagen) et heelt Aar, i den
Tid vilde jeg lære at ride Fanden baade
sønder og såmmen.Skuesp.VII.271. Arbeider
Du i Forening med Andre, saa arbeider Du
dem sønder og sdLmmen.Kierk.II.177. Hun
(o: en skuespillerinde) spiller jer Alle sønder
og s&mmen.FruHeib.EtLiv.I.374. (det) op-

naaede Resultat er blevet kritiseret sønder
og Sammen. NaturensY 1912.321. (chefen)

skældte dem alle tre sønder og sammen.
TDitlevsen.BF.23. konkurrere en sønder
og sammen, se konkurrere 3.2.

3) (til bet. 1.3; dog vist (i hest. f.) m. til-

knytning til søndret; dial.) som adj.: itu-
Irudt; sønderrevet, et sønder glaB, kar
o. s. t.Moth.S1034. i lest. f. søndre: Tag
det søndre Glas hoit. JHSmidth.Ords.159.
Feilb. LollO.

ISønder-j Nønder-, i ssgr. [isønar-] i

ssgr. m. adv. (se u. bet. 1): ['sønOar] I) (jf.

Syd-j til II. sønder: syd-; især i adv. som søn-

der-ad, -efter, -fra, -i, -ned(e), -op(pe), -paa,

-ud(e); sjældnere i subst., se fx. Sønderboer,
-færd, -land, -mand; i nogle tilfælde m. over-

gang til bet. 2, fx. Sønder-bredde, -højde, -led,

-lide, -pol, -side, -strand. 2) (sj. Søndre-, se

u. sønder-jy(d)sk, -pol, jf.: Søndrekystens
vilde Klinter. JThLundbye. (KMads. L.208);
paa Bornholm i enkelte stednavne. BornhOS.).
i enkelte tilfælde, især hvor 2. led i sig selv er

et landsbynavn, m. hovedtryk paa sidste led, fx.

Sønder-Aaby, -Alslev, -Kirkeby, Søndervig.

{æda. synder bork (RibeOldem.lll), syndær-
nybæl ofl. (smst.82f.); egl. sa. ord som 1. søn-

dre, komp. til II. sønder, og opr.: sydligere; jf.

æda. Kyrkeby syndræ, Alslef syndræ (Vald
Jord.(1926).44f.), nu: Sønder-Kirkeby, -Als-

lev; sml. Syder-; uden for stednavne (og

afledninger af saadanne) nu kun i enkelte

poet. og foræld, ssgr.) især i navne paa danske
lokaliteter som Sønder-aa, -ager, -balle, -bjerg,

-borg, -by, -gaard, -hede, -herred, -Jylland,

-mark, -mose, -skov, -sogn, -sø, -vang (se

fx. Trap.*IX.300ff.), ogs. i gadenavne olgn.

som Sønder-bro, -gade, -port, -voldgade.

3) (sj. isender-, se u. søndersprænge}. til

III. sønder m. bet.: fra hinanden, i stykker,

itu; hvor intet andet bemærkes ndf., foreligger

denne bet. \\ af de mange ssgr., der alle er

verber (ell. af,, heraf), kan foruden de ndf.

anførte nævnes en del mere tilfældige som:
sønder-arbejde, -bore, -file, -klemme, -klippe,

-knække, -ryste, -splintre, -tygge, -ad, adv.

[II] (ænyd. søndher ath, jf. sv. soderåt;
dial.) mod syd. Maanen . . stod skraas over
Byen sønderad. GmvLT.J. Feilb.(u. 1. søn-

der^, -bide, V. [-ibi'ba] vbs. -ning (Levin.),

(jf. ænyd. (part.) sønder bidden; nu sj.)

knuse ell. ødelægge ved bid; bide itu. Moth.
S1034. (versemaal og rim har) kostet mig
formeget Hovedbrud, for mange sønderbidte
Penne. Ew.(1914).III.235. *„du ei røbe vil"

|— „For skal jeg selv min Tunge sønder-
hids."Ing.M.54. -bo (Feilb.) ell -boer,
en. [Il] (dial.) person, som bor mod syd,

10 sydpaa; især: sønderjyde (Feilb.) ell. hol-

stener (Blich.(1920).XXII.197). f -bred-
de, en. (til II. sønder ell. I. søndre; jf.

-højde og Syd-, Syderbredde^ sydlig bredde-

(grad). vAph.(1764). jf.: da maatte (solen)

virke langt sterkere Varme paa Synder
Breede udi deres Sommer, der boe, end her

paa Nordre Breede udi vores Sommer.
IIeitm.Physik.66. -briste, v. (ænyd. d. s.,

glda. sennerbrystæ
; jf. briste (i) sønder u.

20 briste 1 slutn.; sj.) *Da Tidens Fylde kom
(o: ved Kristi død)

\
Da var det. Klippen^

selv forfærdet sønderbrast. Jacobi.Skr.154.

Alle Ruderne vare sønderbrustne . . ved Ex-|
plosionen. Levin, -brud, et. (sj.) vbs. til\

-bryde (ell. bryde sønder^. * efter Sprogetsi

kiække Sønderbrud,
|

I Brokker, Gruus og]

Dynd . .
|
Vildskialden hæver sig, som Fos-

sens Gnå. Bagges.Danf.1.197. ErnDalgas.DB.
104. -bryde, v. [-jbry^Ba] vbs. -else (LTid.

30 1741.471. Grundtv.Dansk.I.617. Gjel.Mi.353)\

ell. -ning(Høyen.(DUgeskr.III.202). VSO.),\

jf. -brud. (ænyd. (i)sønderbryde, glda. sender-

brydhe; jf. bryde sønder u. III. bryde 7.ia)j

I) ({3, isæ.r poet. ell. højtid.) trans.: brydeA

brække itu. da skal hans Vaaben af Bodelen]
sønderbrydis.DL.6—4

—

1. *Krukken brat]

hun søndeThTød.Grundtv.SS.I.431. de (vec

jordskælvet) sønderbrudte Huse.PoL^'/ai94(?.|

2.sp.6.
II t om drab, lemlæstelse, løven

*o sønderbrød (1871: sønderrev^ h&m. lKg.13^
26(Chr.VI).

II
i sammenligninger ell. (især)

billedl. Uretfærdigheden sønderbrydes (1931.^
knækkes^ som et Træ. Job.24.20. *Lær mig,^

du lette Sommerfugl !
|
At sønderbryde tung«

Skinl Oehl.XXY222. et sønderbrudt (1931:

knust^ Hjerte. Ps.34.i9. *Endnu skælvei

Danmarks Hjerte
|
sygt i Børn af brudte

Fædre. |
De blev sønderbrudt af Smert«

(over nederlagene). Rørd.GK. 16. (jf. III. bryd«
50 2.6 og 4.4; sj.) m. h. t. stemme(klang): Det

varede længe, før han talte, og da det skete

J

var det i en ganske sønderbrudt Tone]

Buchh.TJE.103. 2) S intr.: brydes, gaa itui

*(han) Kaster . . |
Drikkekarret imod Jor-

den,
I

Saa med Klang det sønderbrød.

Aarestr.SS.Y.278. -brydelig, ad;'. [-,bry'-

58 li] (sj.) som kan sønderbrydes. Hjort.Krit

Lit.II.314. jf.: Glassets Sønderbrydelig-
hed. Pu3e.FT.77. -dele, V. [-ideUa] vbs.

-ing (Andres.Klitf.98. PharmDan.(1933).

198). (især iS) dele, adsplitte i smaastykker.

han (trak) en stor Tut med gammelt Pudder-

sukker frem . . Med nogen Vanskelighed blev

Sukkeret sønderdelt og smulret i Tykmælks-
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ididet. Markman.MF.60. et sønderdelt Vrag.
MylEnch.S.146. sønderdelt Stenmateriale.

Betegnelse for alle knuste Stenmaterialer.

TeknLeks.1.527. \\ spec. (naturv., især kern.):

spalte i stoffer af simplere sammensætning;
ogs.: opløse. Sandet fremkommer . . derved
at Klippegrunden ved Atmosphærens Paa-
virkning sønderdeles. .Sc/iouu'.iV.56. den elek-

triske Strøm kan virke sønderdelende paa ke-

miske Forbindelser. Land60./¥535. jf. Ejæl-
peO.

II
lilledl. (Heibergs) logisk sønder-

delende (Bråndes.Æsthetiske Studier. (1868).
301: anatomerendej lioni. Brandes. 1. 471.

Hornenes Signaler, som Stormen sønderdelte.

Bang.T.112. -delelis, adj. [-|deUeli] (kem.).

Sandet kaldes sønderdeleligt, naar det ke-

misk kan adskilles ved Vejrsmuldringen.

LandmB.1.73. jf. Sønderdelelighed. Sal.

XVI.666. -efter, adv. [II] (især 4>. ell.

dial.) sydefter; sydpaa. enten man kommer
Østen fra og gaaer til West-Havnene paa
lisland, eller og gaaer fra lisland Sønder
efter. IslKyst.l2. Den danskeLods.(1850).171

(se u. efter 12.3J. Feilb.(u. 1. sønder^.

O -fflæng^e, v. [-|flæn,'a] vis. -else (Thorsen.

Afh.III.116). flænge helt og holdent; sønder-

rive, -skære. Blich.(1920).XV.56. Soldater

med sønderflængede Klæder. FrZTamm.Def
tredieslesvigskeFelttog.(1851).154. Han kunde
ikke røre sig, uden at faa Struben sønder-

flænget (o: af en hund). HKaarsh.LU.270.
overf.: om Eftermiddagen sønderflængede
Sirenernes Hylen Lniten.B.T.^^U1944.2.sp.2.

II (jf. II. flænge 2) m. h. t. person; overf.:

Pressen . . har flaaet og sønderflænget mig.

Ist€dMøller.Ilselil.(1904).42. -fra, adv. [II]

(især ^ ell. dial.) sydfra; søndenfra, en Del
af vore Folkeviser . . maa antages for at

være indvandrede til os søndertrå. SvGrundtv.
(DgF.III.76). Scheller.MarO. Feilb.(u. 1.

Bønderj. -færd, en. [II] {efter oldn. su8r-

fer8; arkais., sj.) rejse sydpaa; spec: pil-

grimsrejse til Rom. KKdlund.SS.I.104. -ffaa,
V. (ænyd. d. s., fsv. sunder ganga; sj.) gaa
itu; gaa i stykker. Holb.Paars.203. Mit
Perlebaand nu søndergik,

|
Og af faldt Pct-

kme. Rahb.PoetF .1.200. -g^nave, v. [-|gna?-

va] vbs. -else (Levin. Larsen.), {ænyd. d. s.,

fsv. sunder gnagha; ;/. gnave sønder u.

gnave sp. 1122"; 1. br.) ødelægge ved at gnave;
gnave itu. Levin. En Rævemave fandt jeg . .

fyldt mod søndcrgnavet Tovværk, iVa^urensIf

1913.228. billedl.: hendes Græmmelse har
ikke Bøndergnavet Skjønhedens Livskraft.
Kierk.1.172. ingen Levende i dine Lande

|

Er uden Krig; hinanden søndergnave
|
De

(:>: de strides, kives indbyrdes), som bag
samme Miiur og Grave st&nde.CKMolb.
Dante. 11.43. -||;nide, v. [-|gni?6a] (nu næppe
ir.) findele, knuse, sønderdele ved gnidning.
^f''fh.S1035. Ved saadunne Omvæltninger
rv^ft'H store Strækninger af Jordens Over-
'iade, Havet kommer i voldsomme Bevæ-
-elser, meget af den faste Skorpe sønder-

brydes, ja søndergnides tildeels og udbredes
i Vandet. Ørs<.///.17. MO. -ffnidelig, adj.

(nu næppe br.) som kan findeles, knuses ved
gnidning. Talk . . synes kun at være en
samlet Hob af mange . . smaa Blade . .

søndergnidelige og skiøTe.vAph.Nath.VIII.
19. sa.Chym.III.420. tO -hakke, v. vbs.

-ning. hakke (II. 1.2) i smaadele; sønderdele

ved at hakke. vAph.(1764). der laae en op-

10 tømmet . . Muulesel omfalden, død, halv
opædt af Hunde og sønderhakket af Fugle.

Biehl.DQ.II.28. MO. \\ især billedl. Bran-
des.VII.714. da Scavenius oprettede sit

Kirkeraad, sønderhakkede N. I. Larsen
dets juridiske Gnmdl&g. EHenrichs.MF.il.
188. -hng^ge, v. vbs. -ning (vAph.(1759).
PAHeib.II.351. MO.). (ænyd. d. s., fsv.

sunder hugga; især bibl.) hugge i smaastykker;

hugge itu. David sønderhug alle vogne.

20 2Sam.8.4(Chr.VI). Tre Gange har Fien-

derne sønderhugget mit Skiold. Sander.(Skand
Museum.1798.246). \\ m. h. t. person: søn-

derlemme ved hug; nedhugge, de Forsamlede
skulle stene dem med Stene og sønder-

hugge dem (1931: hugge dem sønder og
sammenø med deres Sværd. JS3.23.47. (han)

ler under dødskampen, da han sønderhugget
sidder på ]oTden.AOlr.DH.II.155. f -li»J-
de, en. (til II. sonder ell. I. søndre; jf.

30 -breddej højdegrad paa den sydlige halvkugle,

Varella er en Insel, liggende 1. Grad 10. Mi-

nuter i Sønderhøide. Pflug.DP.811. -i, adv.

(især ^) i retning mod syd; sydi. Brisen tog

af i Kraft alt som vi kom Sønder LStBille.

Gal.1.77. -jyde, en. (ænyd. sønderjude, jf.

de søndre jyder (u. I. søndrej samt mnt. de

sunderjuten, siinderjiiten (Thorsen.Afh.l.

36 f.); til I. søndre; om navnets forekomst,

udbredelse m. m. se smst.34ff.; jf. Holstener

40 1, Slesviger samt Rigsdansker) person fra

Sønderjylland (mods. Nørrejydej; isæ,r: per-

son fra Sønderjyllands dansktalende egne,

spec. fra de sønderjyske landsdele, Nordslesvig.

Holb.DH.1.349. jeg er en Christen . . og en
SøndcT-Jyde. Ew.(1914).IV52. En Sønder-

jyde fra Flensborg. Hrz.D. II. 117. de danske
Sønderjyders Troskabsløfte til Danmark og
Danmarks Konge (''/, 1920).BiogrL.'IX.

328. t -jyllandsk, adj. (adj. til Sønder-

50 Jylland, glda. Sondær, Syndræ iutland ofl.

(GldaKrøn.279. Rimkr.M. 79.168); om navnet

se i øvrigt Thorsen.Afh.I.34ff.) sønderjy(d)sk.

en sønderjyllandsk Tjenestepige. Æt/ss.t/, 6.

-jy(d)sk, adj. ft søndre-, de Søndre-

og Nørre-Jydske Hedemarker. £Pon<.^<?os./.

399). (jf. 8yderjy(d)sk samt kongerigsk, syd-

jy(d)sk) ndj. til Sønderjyde og Sønderjylland.

MR. 1741.806. (han) havde dannet sig efter

sønderjydske — eller som de hellere ville

60 hedde holsteenske Pmngeirc. Blich.(1920)

.

XIII. 129. Sønderjyske Vigar. Drachm.DO.
129. de sønderjydske landsdele, se

Landsdel.
|| om sproget, den vesterjydske . .

og den søntlerjydake (dialekt). JVBloch.Bern.
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omdenvesterjydskeDialect.(1837).l. MKrist.
N.58. i substantivisk anv.: Forskellen mellem
nørrejysk og søndeTJysk. Lyngbye.Sdjy.Sprog-
lære.(1858).9. nu vilde han , . snakke sønder-
jysk. Jac^wd.Er.///.6(?. (sj. i rigsspr.) i forb.

det sønderjy(d)ske. Tilfælles med vester-

jysk har det sønderjyske navneordenes be-
stemte kendeord æ eller e.Lyngbye.Sdjy.
Sproglære.(1858).14. (1. br.) som subst. m.
best. art.: *Behold kun I (o: „de sønderjyske lo

tyske") Plattysken,
|
Som I er stolte af!

|

Beler kun Sønderjysken,
|
Som jer Vorherre

gav ! Grundtv. PS. VI. 442. LVarming. Detjy.

Folkesprog.(1862).250. -knuse, v. [-(kpuJ-

sa] vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d ). {ænyd.
d. s., fsv. sunder knosa; nu navnlig, især O,
i bet. 2.2) I) beskadige ell. sønderdele ved

knusning; knuse helt og holdent. Han sønder-
knuste (1931: knustej den Kobberslange.
2Kg.l8.4. (et) sønderknuset Yindue. LHøyer. 20

G.95. de fleste af Knoglerne (er) sønder-
knuste eller flækkede paa l&ngs. Pol.^'^/*1941.

ll.sp.2.
II

m. h. t. legemsdel, organisme, per-

son: lemlæste; dræbe, jeg (0: gud) vil sætte
Fjendskab imellem dig (0: slangen) og
imellem Kvinden, og imellem din Sæd og
imellem hendes Sæd; den skal sønderknuse
(1931: knusej dit Hoved, men du skal

sønderknuse hans Hæl (1931: hugge den i

Hælenj.2Jlfos.3.i5. en Blytækker, der ar- 30

bejdede paa Taarnspiret . . blev bragt død
og sønderknuset hjem. Blieh.NL.XI.295. Myl
Erich.8.103. 2) overf. 2.1) ødelægge; tilintet-

gøre, sønderknus Fjenden. /Sir.^fi.é. De maa
ikke undre Dem, om Livet mellem sine

haarde Stene sønderknuser Deres barnlige

Anskuelser. <S'A;;oW&.7M.69. 2.2) m, h. t. fø-
lelseslivet: gøre et overvældende indtryk; lam-
me; navnlig: gøre fortvivlet; nedbøje; nedslaa.

den sønderknusende Følelse af Synd uden 40

Frelse. Ing.DM.189. Morderen er mellem Til-

skuerne, Stykket har ikke egentlig rørt eller

sønderknuset ham, (men) erindret ham om
hans Gieming. Heib.Pros.Y306. især i perf.

part. anv. som adj.: Sønderknust jeg ser

tilbage
|
Paa mit Livs henfarne Dage. Salm

Hj.464.1. *Siig, at I ei mig afskyer eller

hader,
|
Da faaer mit sønderknuste Hjerte

Yxed.Eeib.Poet.lv.300. jf.: Jeg skal nok
skrive et sønderknust Brev til h&m.JLange. 50

Breve.78. -knuselse, en. [-ik^uJsalsa] flt -r.

vbs. til -knuse. I) (nu næppe br., jf. MO.) til

-knuse 1. Mølle-Stenens Omdrejelse . . har
Grunden i sig til Kornets Synderknuselse. Ru-
ge.FT.315.

II
om kontusion. Sønderknuuselser,

deres YLmxx.Lægen.reg. 2) CP overf., <t7-knuse2.

Fjendens Sønderknuselse. iVPT^weZ.JL.27.
||

især til -knuse 2.2, om stærk bedrøvelse, ned-
slaaethed, nedbøjethed. lMakk.4.32. til Anger
og Sønderknuselse er jeg ikke siemt.Eauch.II . eo

218. NisPet.SG.481. -knuser, en. [-(k^uJ-

sar] (sj.). MO. overf., til -knuse 2.i : Professor
Dichman . . den man, ligesom Kant fik

Navn af Sønderknuseren i Philosophien, kan

kalde Sønderknuseren i Sproglæren. iV^j/erup.

Detda.SprogsRetskrivningstheorier. (1806). 51.

-knusning, en. [-|k5uJsnen,[ vbs. <t7 -knu-
se: d. s. s. -knuselse. I) O i egl. bet. vAph.
(1759). D&H. 2)(sj., jf. MO.) overf., til -knuse
2. Sønderknusning under Skiæbnens sidste og
haardeste Stød.Tode.ST.1783.14. til -knuse
2.2 : (han) søger at faa . . en Morder skræmmet
til Sønderknusning og Omvendelse. fTBno;.

(BerlTid.^'M944.Aft.4.sp.3). -køre,?;. [-,køJ-

ra] (ænyd. d. s.; nu næppe br.) ødelægge ved

kørsel, mine sønderkiørte \ogne. JJuel.402.
*En Sti, hvor aldrig Broen sønderkiøres.OeW.
XXI.122. -land, et. [II] (ænyd. synderland,

jf. oldn. (flt.) sunnlond, syden; sml. -lænder,

-lænding samt Syder-, Syd-, Søndenland;
især dial.) mod syd liggende land; sydland;

navnlig i best. f. ell. efter gen., om den sydlige

del af et land, en 0. de varme Sønder-Lande.
LTid.1751.303. en vid Strækning af Fyens
hele SøndeTland.Molb.Dagb.260. nøre i Søn-
derlandet, ved in By, som hedder Kiøge.

PNJørg.ER.9. spec. om den sydlige del af

Samsø (Trap.*II.572; se u. Nordland^, Fanø
(RibeAmt.1944.1 10), Rømø (Stedn.V346).

-lands, adv. ell. adj. [II] (jf. -land samt
søndenlands; sj.) (stammende) fra ell. (boen-

de, hjemmehørende) i et sydligt land. Bispen
(skulde) drive Venderne tilbage — og alle

andre sønderlands, som vilde trænge ind.

Gravl.DD.83. -led, en. [II] (jf. -lide samt
I. Led 2.1; poet. ell. arkais.) syd (LI); søn-

der (I), *Solen alt fra Sønder-Leed
| Straaled

høit paa Bne. Grundtv.Bjow.176. *Der staar

en Borg |
i Sønderled. JFJens.CT.2i9.

-ledde, v. [-,le5'a] (jf. IL ledde 3; sj.) dele

i smaa afsnit; sønderdele. Splittet og sønder-

leddet som Hellas var ved Bjærgene og ved
de hundrede Bugter og Fiorde. GBang.EK.
1.36. -lemme, v. [-|læm'a] vbs. -else

(PhysBibl.III.104. ECAnd.DB.18. Friis-

MøU.SB.104) ell. (nu næppe br.) -ning
(vAph.(1759). JBaden.DaL.) ell. f "ing

(Leth.(1800)). (især C3, nu navnlig i bet.

3). I) m. h. t. mennesker ell. dyr(s le-

geme): sønderflænge ved at skille lem fra

lem; dræbe og lemlæste; spec. (nu næppe
br.): dissekere; m. h. t. dyr: partere; tranchere.

vAph.(1759). *Den stegte Hjort og Oxe
sønderlemmes. Sander.Earp. 8. (anatomerne)

have indpræget sig Legemsdelenes Skikkelse

ved selv at sønderlemme. Ørsf.F//.277. de

samlede de (henrettedes) sønderlemmede Re-

steT.PAndræ.ViaAppia.II.(1886).157. 2) t

videre anv. : adskille i sine bestanddele; sønder-

dele; ogs.: ødelægge. VKorfitsen.F.59 . (figuren

var da) i samme sønderlemmede Tilstand som
nvi.AENielsen.Slangerup.(1921).19. (haand-

skrifterne blev) i stort Omfang sønderlemmet,

for at deres solide Pergamentblade kunde
benyttes til Arkivalieomslag.LiVte?sen.Z)aw-

marksmiddelalderligeEaandskrifter.(1937).89.

II
(kern.) t adskille i sine bestanddele; opløse;

sønderdele. F. fandt ved chemisk Sønder-
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lemmelse ganske andxe Bestanddele i Hjer-

nen end i de andre Legemets Indvolde.

Baden.VA.84. 3) overf. anv. af bet. 1-2. blotte

Tilfælde have . . sønderlemmet en blom-
strende Stat.NTreschow.Moral. I. (1811).95.

frem kom Sætningerne, afbrudte og sønder-

lemmede, men dog med Kraft. -Kaae.TT. 52.

II
især: underkaste en nøje undersøgelse;

ruivtiUg: udsætte for stærk, tilintetgørende kri-

tik. JBaden.DaL. Rosenstands Uvillie imod
Syngespil gjorde ham det ret til en Lyst
at sønderlemme (stykket). Oversk.DS.II.472.
Han vender og drejer hvert eneste Klage-
punkt og knuser dem ved sin sønderlem-
mende Bevisførelse. AFriis.BD.I.lOl.

\\
(sj.)

m. h. t. sindet, følelseslivet; især i perf. part.:

splittet; sønderknust. *Han sig i Indtryk
følte søndeTlemvaet.PalM.AdamH. 11.112. *nu
står jeg her med sønderlemmet Hjerte.

EStokkebye.Avalon.(1916).93. -lide, en. [II]

(jf. -led og II. Lide; poet. ell. arkais.) den
sydlige del af himmelen, verden ell. et land-

omraade. jeg (saa) en anden Fugl flyve fra

Sønderlide (oldn. orig.: af su5rætt/ GrMnd^v.
PS. 1.543. *mit Sællands Sønderlide (o: Syd-
sjælland),

I

Grønnelund ved Bølgen blaa.

smst.VII.505. Hostr.SD.II.26.

I. t sønderlig, adj. (ænyd. synderlig,

oldn. (adv.) sunnarliga; til II. sønder) syd-
~ig. Angeln, Schwantzen og de Sønderligste
" ne (i Slesvig). EPont.(KSelskSkr. 1. 19).

II. sønderlig:, adj. se synderlig

Sønder-lænder, en. [-ilæn'ar] (o/

-land; jf. -lænding og Sydlænder; dial.) En-
hver . . som fra hiin Side Roeskilde har
nedsat sig iblandt (nordsjællænderne) , kaldes

rigtig en Synderlænder. Junge.ilO. -læn-
dinn;, en. [-|læn'en,] flt. -e ell. -er. (jf. oldn.

sunnlendingr; til -land; jf. -lænder; især dial.)

.sydlænding, in urimelig Hob tyske Sønder-
\ændingeT.PNJørg.ER.6. || navnlig: person

fra en sydligere del af et land(omraade).
Junge, noget nær det samme Smil møder
man, naar man taler med en Nordbymand
(paa Samsø) om Sønderlændingen. ^cWon
Friis.D0.II.59. -male, v. [-imaUe] vbs.

-in^ (Stavnstrup.DS.61). {ænyd. sønder-
maale; ;'/. male sønder u. I. male S.i ; især O)
knuse v. hj. af kværn olgn.; knuse i mølle.

HaveD.(1762).288. Det imellem Møllestene

søndermalede Mos. Manufact.(1872).257.
\\

billedl. JVJens.Di.il. du faar i Stedet for

Penge et søndermalende Sv&r. Brodersen.T.
172. -malme, v. [-imal'ma] {efter ty. zcr-

malmen, sønderknuse , til ty. malm i en ældre
bet.: „sand", jf. Malm; sml. malme; sj.)

knuse smaat, fint; sønderknuse. Leth.(1800).

II billedl. Sangen . . søndermalmede Stilheden.

l)ommen8Dag.(1908).18. -mand, en. [II]

(efter oldn. sunn-, suftrmafir; sj.) sydlænding;
spec: tysker. Søndermændene (forat bruge
dette Fællesnavn om alle Tyske under
ff:t).NMPet.M.19. den afgjorte Modsæt-
ning imellem Søndermænd (Tyske) og Nord-

XXm. B«ntrykt >*/, lOM

mænå. smst.^(1853).21. -ned, adv. [II]

(dial.) ned mod syd; sydpaa. JVJens.VO.
193. BornhOS. -nede, adv. [II] (dial.)

om beliggenhed: i sydlige egne; sydpaa. svim-
mel ved Tanken om Rom og alt det
der fuglefjærnt søndemede. J7Jens.FZ).25.
sa.Ma.76. BornhOS. -op, adv. [II] (jf.

op 4, om retning fra nord til syd; dial.) mod
syd; sydpaa. sønder op til Hamborg. Feilb.

10 (u. 1. sønder^, -oppe, adv. [II] (jf. II. oppe
4, om beliggenhed paa et sydligere sted; dial.)

d. s. s. -nede. Feilb.BL.90. -paa, adv. [II]

(jf. søndenpaa; især ^ og dial.) sydpaa.
(deres grænse gik) til den Ørken Zin mod
Sønden, yderst Sønder paa (1931: mod Syd^.
Jos.15.1. *Over Himlen Skyer jage, store,

tunge, sønderpst,a..Recke.SB.51. Lageret hav-
de han saa langt sønderpaa som i Varde.
JVJens.NH.145. Feilb. (u. 1. sønder^. LollO.

20 O -plukke, v. vbs. -ning. pille, plukke

fra hinanden; plukke itu. han (fandt blom-

sterne) strøede omkring i Haugen ; og sønder-

plukkede./SMAm.//.i26. hans fingre . . søn-

derplukker (nervøst) en tændstikæske. MKlit-
gaard.MS.176. \\ billedl. Brandes.XI.345.
jeg (vilde) vælge Vers som disse til at sønder-

plukke (o: analysere) og sætte sammen igen

for at demonstrere, hvorledes en fremragende
Digter (arbejder). Friis-Møll.SB.53. -pol,

30 en. (sj. Søndre-. Søndrepolens øde Hav.
Oehl.XX.39). (til II. sønder ell. I. søndre;

nu næppe br.) sydpol. *de u-bekiendte Lande

I

Ved Synder-Polen. Pflug.DP.1195. LTid.
1755.79. ogs. om himmelens sydpol ell. den
sydlige himmel: de Lande, som ligger under
Sønder-Polen. Pflug.DP.1197. LTid.1741.88.

-reven, part. af sønderrive (s. d.).

O -revet-hed, en. det at være sønder-

revet (se sønderrive 3^; især i flg. anv.:

40 i) (1. br.) til sønderrive 3.2, m. h. t. natur-

forhold: stærk uregelmæssighed p. gr. af revner,

kløfter ell. indskæringer, et Bakkeparti . .

som i Mægtighed og Sønderrevethed ikke
staaer tilbage for ret mange Bakkepartier
heri Landet. Dalgas.BH.vii. 2) ^„hos Nyere."
MO.) til sønderrive 3.3: oprevet stemning;
splittethed; dyb fortvivlelse; især: følelse af
lede; spleen, du skal ogsaa see mig i min
Smerte . .1 du skal see den Sønderrevethed,

50 som du nok kan mærke, jeg ikke er fri for.

lng.LB.I.134. et uroligt, lidenskabeligt, i in-

dre Sønderrevethed martret Sind. RasmNiels.
OmSkjæbneogForsyn.(1853).79. LCNiels.OA.
11.

Sønderrive, v. [•sønariri'va] præt. -rev;
part. -revet. vbs. -else (lMos.38.29(Chr.VI).
LSmith.DN.64. i bet. 2.8: HCAnd.ML.263.
Kierk.V111.15) ell. (nu især) -ning (i bel.

1.1 : Amberg. TeknMarO.). (ænyd. (i)sønder-

60 rive, fsv. sunder riva; især Q})

I) ødelægge ell. adsplitte ved at rive; rive
itu ell. over. i.l) i egl. bet. den tredobbelte
Traad sønderrives (1931: brister) ikke saa
snart. Præd.4.12. •Hun skrev da | Ét ydmygt,

25
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kjærligt Brev— men hun fik Brevet
| Tilbage

synderrevet. Hrz.XVII.14. Jeg vil hemmeligt
forsegle (skufferne) med Frimærkepapir, som
sønderrives, naar Skuffen glider uå.Buchh.
UH.67.

II
spec. (bihl.) m. h. t. klæder: flænge

som tegn paa sorg, fortvivlelse. 2Krøn.23.13.

Jakob sønderrev (Chr.VI: rev) sine Klæder
og lagde Sæk om sine Lænder, og sørgede

over sin Søn.lMos.37.34. 1.2) m. h. t. levende

væsen: dræbe ell. lemlæste ved at rive
ell. flænge; sønderflænge, -lemme; rive ihjel,

(han blev) kasted for Løver at slides, sønder-

rives, og oipfedes. Borrebye.TF.814. *Som
Ulve dine (o: Lokes) Børn sig (o: hinanden)
sønderrive. Oehl.XXIX.297. han sønderrev
den (o: løven) med sine bare Næver (1871:
sled den i Stykker). Dom.l4.6(1931).

\\

(bibl.) dræbe ell. mishandle paa grusom maade.
han sønderrev (1931: knuste) mig og tog

mig i Nakken, og sønderslog mig. Job. 16. 12.

1.3) t som udtr. for, at noget løsnes, fjernes

fra sin plads, bringes ud af stilling, nedbrydes.

Du sønderrev (1871 : har nedrevet^ alle hans
mure. Ps.89.41 (Chr.VI). nogle Klipper og
Fiælde bleve rævnede og sønderrevne (o:

ved et jordskælv). Borrebye.TF.426. 1.4) {efter

ty. zerreiben; jf. lY rive 4.3) f sønderdele

ved gnidning ell. rivning; om madens sønder-

deling i munden: Fordoyelsen skeer ved
acida, alcalia, Sønderriveise eller Syden.

LTid.1736.472.

2) i sammenligninger ell. (især) billedl.

2.1) som udtr. for ødelæggelse, vold,

forstyrrelse, de have sønderrevet (1871:
brudt) din lo\. Ps.ll9.126(Chr.VI). Sønder-

riv (1871: Nedslaa^ du deres styrke. Jm^.
9.10(Chr.VI).

II
nu især om forstyrrende

(voldsom) lyd. mine Ørehinder blive sønder-

revne af de rædsomste Toner, der benævnes
Musik. Watt.PF.192. Alverdens aarvaagne
Puslen sønderriver Roen. HansPovls.HF.130.

præs. part. brugt som adj. : sønderrivende (alm.

:

øresønderrivende^ falsk Sang. ForiZ<cnd."/i2

1904.2.sp.5. 2.2) m. h. t. noget, der bin-
der, forener. Vor Sjæl er undkommen, som
en Fugl af Fuglefængerens Snare; Snaren
er sønderreven (1931: reves sønderj. Ps.

124.7. De indre Baand, der havde forenet

os, de vare ikke løsnede eller slappede; de
vare sønderrevne. Kofoed-Hansen.L.410.

||

især i udtr. for indbyrdes splid, uenig-
hed, det heele Rige . . havde været traad

under Fødder af Fremmede, og ligesom

synderreved af Factioner (o: stridende par-

tier).Holb.DH.11.330. Vi ser Sverig sønder-

revet af tronstridigheder.^OZr.Z)H./.3S. 2.3)

m. h. t. følelseslivet: virke adsplittende paa;
oprive; navnlig: gøre fortvivlet; ned-
bøje. *Sorg, Forbittrelse mit Hierte

sønderriver. Holb.Mel.V.2. Plagerier og Be-
kymringer , . sønderrev hans modtage-
lige Sind.MDrachmannBentzon.Michelagniolo.

(1908).13. præs. part. anv. som adj.: det var
med sønderrivende Smerter jeg saae ham

skilles fra os. Mynst.Levnet.206. det var et

sønderrivende Syn. Charles fik Øie paa fem
deilige Qvinder . . med dødblege Ansigter

og næsten udslukte 0me.Hauch.VII.329.

3) part. sønderreven brugt som adj.; især

i flg. anv.: 3.1) til bet. l.i: forreven; itu-
revet; ødelagt. *sønderrefne Skoe.Holb.
Paars.138. sønderrevne Klæder (som tegn

paa sorg). lSam.4.12 (1931). 3.2) (jf. bet. l.å)

10 om naturforhold, især klippe, kyst: stærkt
medtaget af vind og vejr; ogs.: med
dybe revner, kløfter ell. indskæringer.
*Kun sønderrevne Klipper traf de paa,

|

Der stod med spidse Takker, mørke, stive.

PalM.V11.68. Holbæk Amt har en over-

ordentlig sønderreven Kyst. Fra Øst trænger
Holbæk Fjord og især Lamme Fjord langt

ind i Ls.VLået.Both.D.1.104. PoVlx%1941.5.
sp.l. 3.3) (nu 1. br.) til bet. 2.3, om sindet:

20 oprevet; dybt fortvivlet. Hvormange Le-

vende have ikke gaaet til og fra disse Grave
med sønderrevne Hjerter? Gylb.(1849).XII.

67. den følsomme, sønderrevne Helt, som
dominerede det nye borgerlige Drama, ilfowf-

2ius.SH.V253.
sønder-rykke, v. (ænyd. d. s.; nu

næppe br.) rykke, trække, slide saaledes i

noget, ai det gaar i stykker; rykke itu. Læn-
kerne vare sønderrykte (1907: sprængtej af

30 ham og Bøierne sønderslidte. i)farc.5.4. bil-

ledl.: *Venskabs Baand at sønderrykke
(

Skiæbnen altid reede ei.Rahb.PoetF.1.62.

-save, V. [-|Sa-v8] (fsv. sunder sagha; sj.,

jf.: „Usædv." Levin.) sønderdele ved savning;

save itu. vAph.(1759). D&H. \\ billedl. (han)
gik med undertrykt Forbittrelse . . „Gidsler!

Gidsler!" dette Ord søndersavede han flere

Gange med Tænderne. Blich.(1920).XI.57.

(jf. IV save 2.s) om lyd: *et øre-s ønder-
40 savende (

Org3i,n.Friis-Møll.Iamber.(1926).

23. -side, en, (ænyd. d. s.; til IL sønder

ell. I. søndre; nu dial.) sydside, paa Sønder-

siden (af kirken). LHøyer.G.22. JakKnu.LS.
28. O -skyde, v. [-|Sgy'5a] (ænyd. (part.)

(i) sønderskudt, fsv. sunder skiuta; især i

perf. part.) ødelægge, knuse ved (be)skydning.

sønderskudte Vrag (o: efter en søkamp).
Ploug.(Folkekal.l853.25). Scheller.MarO.

\\

m. h. t. vildt. Vildt af ringere Kvalitet,

50 sønderskudt og ikke udvokset Vildt. Poi."'/*^

1943.13.sp.3. O -skære, v. [-isgæ'ra] vbs.

-ing ell. (nu sj.) -else (Phil.3.2. LTid.1746.
150. VSO.). (glda. sønder-, sænderskæræ)]
sønderdele ved skæring; partere; .skære itu;\

ogs.: skære over; gennemskære. Falst.Ovid.69A
*Jeg nærmed mig med Sværdet,

|
Og sønder-|

skar den kongelige Hals. Oehl.V.172. Paa Lens-

kontorerne sønderskar man middelalder-"

lige Pergamenthaandskrifter i Massevis og

60 anvendte Bladene til Om^\a,g.L Nielsen.Dan-
marks middelalderligeHaandskrifter.(1937).165.

II
t billedl. udtr. *Ræk mig et Sværd, at selv

jeg sønderskærer
|
Den svage Traad, som

binder mig til U\et.PalM.(1909).I.95. Uden
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Vederlag maa man ikke give sin Kiæreste

Noget, som har Odd eller Egg, thi det stikker

KiærUgheden ud og sønderskiærer Venskabet.

Thiele.111.74. spec: volde fortræd, smerte,

ubehag. Mandens Hierte blev senderskaaren

ved denne Efterretning.Tode.jS'T.//.67. navn-

lig om lyd: Mange af de berømteste Compo-
nisters Værker forekomme mig . . ideløse,

undertiden endogsaa pinlige og sønderskæren-

de.Ing.EF.III.67. JVJens.D.28. O -slaa,
V. (+ -siage. LTid.1727.283. Graah.PT.I.

240). vbs. -ning ell. -slagning (Amberg. Bar-

denfl.Søm.1.281). (ænyd. (i)sønderslaa, jf.

glda. sendher sla (Skraaer.II.5), fsv. sunder

sla; især i perf. part.} knuse ved slag; slaa

itu. Porten sønderslaaes med Bulder (1931:

er hugget i Sjilintei). Es.24.12. Vinduerne
vare knuste, Stolene sønderslagne. i^auc/i./.

105. (Moses) kastede Tavlerne fra sig og
sønderslog (1871: sønderbrød^ dem ved
Bjergets Yod.2Mos.32.19(1931). \\ m. h. t.

levende væsen, hun slog Sisera, sønderslog

(1931: kløver; hans Hoved. Dom.5.26. de
buglede, blodige og sønderslagne Pander og
'iiæseT.PAHeib.R.1.62. billedl.: Han sønder-

slaaer (1931: knuser^ de Mægtige. Jo&.M24,
O -slide, V. [-|Sli'63] vbs. -else (Levin.

EBrand.JP.120) ell. (især) -ning (Amberg.
Recke.Mich.94). (glda. synder-, senderslidæ,

jf. oldn. sundrslitinn, adsplittet; nu navnlig i

bet. 2) I) rive, flænge, slide itu. Marc.5.4
(se u. sønderrykke^. Kludene (bliver) søn-

derslidte til Trevler. Manufact.f1872).146.

Il
m. h. t. levende væsen; især om grusom

dødsmaade ell. straf. *Med fire Heste hånd os

lader sønderslide. Hoi6.Paars.i20. Slaaen-
tj ørnens Kløer

| Og Egens seige Arm
|
Hud-

flettede hans Skuldre
|
Og søndersled hans

Ba.Tm.Winth.HF.13. 2) i billedl. udtr. Søn-
derslid de Fortryllelses- Kieder, der binde
mig. JSneed.lL.314. Med Borgerkrig at søn-

derslide lédi.ndet.Bredahl.V1.78. den tyrkiske

Regering fandt . . sin Regning ved . . at lade

le kæmpende Parter sønderslide hinanden.
Ostrup.T.54.

II
især m. h. t. sjælelivet: virke

oprivende paa; pine; plage. *to Affecter, som
vil Hiertet sønderslide. //oi6.3feZ.//. 6. han
havde . , været piint og sønderslidt af mang-
foldige Sorger. Hauch.VII.348. AaDons.S.
250. -Hinal(d)ne, v. [-ismul'no] (nu
næppe br.) blive til smul(d); opløses; smul(d)-
ne hen. Vort Legems sønder-smuulned Leer

I
Skal Jesus Selv opvekke. LrAura.Poe/.i70.

VSO. -smule, v. [-ismuMa] (ænyd. isønder
smule og søndersmulie; nu sj.) sønderdele i

smuler; smuldre. Moth.S1035. Julebrødet . .

i^øndersmules i Sædekurven og udsaas sam-
men med den første \&&rsaid.Ellekilde.DJ.
22. -nplitte, v. vbs. -else (Sibb.1.45.

Brandes.VII.6) ell. f -ning (Amberg.). (jf.
irnyd. isønder splide, fsv. sunder splita ; 1. br.)

xkillc fra hinanden paa voldsom maade; rive,

»palle i smaastykker ; adsplitte. vAph.(1764). !
Kampen søndersplittet hang,

| O Dannebrog I

dit stolte Fl3i^.Blich.(1920).IV134.
\\ m. h. t.

flok, gruppe af personer: adsprede; adsplitte.

søndersplitte Tropperne. S&B.
\\ billedl.

søndersplitte sine Kræfter, sms^ Det blev
den unge Konges Livsopgave at samle det
søndersplittede Fædreland. PEJensen.Gavnø.
(1902).12. m. h. t. sjælelivet: gudforladte, søn-
derrevne, søndersplittede Sjæle. Sibb.Breve.
11.231. -springe, v. [-|sbren,'a] (ænyd. d. s.,

10 fsv. sunder springa; tsær poet., højtid., nu
sj.) briste, springe i stykker; sprænges. Moth.
S1035. *Høje sank, og Klipper søndersprang.
Blich.(1920).V.13. Søndersprungne Vindues-
ruder. FSO. billedl.: *Det gamle Broder-
baand i Norden (o: foreningen mellem Dan-
mark og Norge)

\
I Himmelstormen (o: Na-

poleonskrigene) søndersprang. Blich.(1920).

1Y.137. GI -sprænge, v. [-jsbiBix'a] (nu
næppe br. isender-. Afhandlingom Kulltil-

20 virkning.(1799).7). vbs. -ning (VSO.). faa
til at springe i stykker; sønderdele ved spræng-
ning. vAph.(1764). Skibene (er ved eksplo-
sionen) fuldkommen søndersprængte.Poi.'*/9
1941.5.sp.l.

II
billedl. Sandhed I — ak din

Straale gjennemtrængte
|
Sjælens Nat, og

vældigt søndersprængte
| Haabets Lænker,

Tankens Fængselsmuur. Blich.(1920).XI.161.
de søndersprængte Karakterer i det Shake-
spearske Galleri: Lear, Richard, Macbeth,

30 Tiraon. Nathans.P.227.
sønderst, adj. og adv. ['søn'orsd] (tid-

ligere ogs. (skrevet) synderst/ (glda. d. s.

oldn. sunnarst som adv., synstr som adj.;

superl. til IL sønder; sml. I. søndre; nu især
dial., jf.: „ganske usædvanlig." VSO.) som
ligger, hører til længst mod syd; sydligst.
I) som adj. (vist kun i best. f., jf. dog sted-

navne som Sønderst-gaard, -hoved. Trap.*
VIII.282.VII.601ff.).Pflug.DP.754(seu.noT-

40 dest;. det Synderste VulpituT.Cit.l724.(Him-
merlKjær. 1941. 123). Grønlands sønderste
Odde. KSelskSkr.V111. 301. den sønderste og
østligste G&ard. AarbHards.XXVSl. Feilb.

(u. 1. sønder^. Esp.§158. 2) som adv. Ribe,
en meget berømt Stad . . liggende sønderst
i Landet. P/Zu^.2)P. 72. MylErich.NS.191.
sønder-stikke, v. vbs. -ning (Phys

Bibl.IX.44). (jf. glda. senderstyngelse, fsv.

sunder stinga; sj.) ødelægge, sprænge ved stik.

50 Blæren var paa flere Steder sønderstukken.
VSO. -strand, en. (ænyd. synder strand
(PSyv.Viser.(1695).608); til IL sønder ell.

I. søndre) søndre sirand; ogs.: vand, hav,
der ligger mod syd. jf. (om egne i syden):
*(Iiask) Gik til Hekla højt mod Norden,

|

Ganges (o: floden) ned i Sønderstrand.
(Jrundtv.PS.V524.\\ især (m. overgang til anv.)
som stednavn, se Trap.*X.303. spec. (foræld.)
om Østersøen mellem Lolland og Femern;

60 Femerbælt. ForSandhed.11.160. Levin, o
-Stykke, v. vbs. -ning (Molb.R.9. D&H.).
dele i mange smaastykker; sønderdele; splitte;

især billedl.: riget, der var sønderstykket
imellem snese af større ug mindre pant-

26*



891 fiiønderstøde søndret 392

havere. Barfod.DH.I.127. Brandes.Goe.11.30.
-støde, V. [-isdø'Sa] vbs. -else (PhysBibl.

IX.44. D&H.). {ænyd. d. s., fsv. sunder
stota; nu sj.) sønderdele ved stødning; knuse.

den guld-skaal sønderstødes (1871: bliver

knvist). Præd.l2.6(Chr.VI). Sønderstødt Gal-

æble. VSO. II
m. h. t. levende væsen, legemsdele.

hvo som falder paa denne Steen, skal sønder-

stødes (1907: slaa sig sønder). MaUh.21. 44.

jeg saae mig selv (som skibhrudden) omsonst lo

sønderstøde mine Fingre paa den uopstige-

lige Kystm.\i\iT.Bagges.DYXI.70. Ing.EF.

XIII.160. II
Ulledl. (Messias skal) sønder-

støde (1871: knuse^ volds-manden. Ps.72.4

(Chr.VI). et sønderbrudt og sønderstødt

(1931: sønderknust^ Hjerte. Ps.5i. 19. -sø,

en. (til II. sønder ell. I. søndre
; jf. Sydsø^

sø, der ligger mod syd; især som stednavn:

Trap.*X.303. || (jf. Sydsø 2) f om Zuider-

søen. Pflug.DP.93. -trampe, v. [-itpsm'&a] 20

(nu sj.) d. s. s. -træde. *Ormen . .
|
Som

søndertrampet vrider sig i Støvet. Ing.TB.

135. *gid Skjalm Hvides Skjold . . |
Maa

søndertrampes under Trælles Fødderl Hauch.

MS.87. -trykke, v. vbs. -else (Levin.)

ell. -ning (Amberg.). (nu næppe br.) knuse

ved tryk; trykke itu. de fleeste (flasker) bleve

af Vandets Tyngde søndertrykkede. LTtd.

1761.338. VSO. II m. h. t. taare: undertrykke;

knuse (3.2). Jeg
, . maa stundom sønder- 30

trykke en . . frembrydende Taare- ^w^.P.

209. -træde, v. [-jtjæ^Sa] vbs. -else (Levin.

D&H.) ell. -ning (Amberg). {ænyd. d. s.,

jf. fsv. sunder trodha; sml. -trampe; bibl.

ell. højtid., poet.) knuse, ødelægge ved at

træde paa; træde itu. Job.39.18(1931: træde

. . sønder^. De ved Skud og Stik saarede

Heste, som ikke mere lystrede Tøilen . .

syndertraadte Folkene. Molb.DK.124. \\
bil-

ledl. Den sønderrev Kjærlighedens Baand og 40

— den søndertraadte Haabet. Zo/oed-fia«-
sen.LD.30. JPJac.1.43. -ud, adv. [II] iglda.

synder nd'(Mand.l9. Kalk.ni.239); især

dial.) om retning mod syd: sydpaa; sydud.

Moth.SlOOl. Grundtv.Breve.280. (jeg) var
paa Vej sønderud mod Troperne. JFJens.

M.I.177. en Stump Sandrevle . . stak sønder-

ud fra BiæTget.Gravl.VF.9. Feilb.(u. 1. søn-

der^, -ude, adv. [II] (især dial.) om be-

liggenhed mod syd, i en sydligere egn: syd- 50

ude. Krist.Ordspr.525. Klode Mølle kaldes

en enlig Gaard her sønderude ved Kolding-

vejen. ^afcy.flYfiS. Feilb.(u. 1. sønder;.

I. søndre, adj. ['sønra] ell. (sj.) ['søndra]

jf. VilhThoms.Afh.II.ll. Skautrup.SprH.l.

133 samt Esp.§158. (tidligere ogs. (skrevet) syn-

dre. Holb.DH.1.672. LTid.1728.201. Thurah.

B.164. jf. Feilb.(u. 1. sønder;. UfF.). {æda.

syndræ (i stednavne som Lyungæheret syn-

dræ. FoldJord. ^1926;.4. Kyrkeby syndræ, 60

Alslef syndræ. smst.44f. Syndræbrathorp.

smst.9), fsv. sundre, no. søndre, glno. sundri;

egl. komp. til (stammen i) II. sønder; sml.

sønderst samt syderlig, sydre || næsten kun

attrib., i best. anv. og (uden for stednavne) m.
foransat bestemmelsesord (best. art., gen. olgn.))
som komp. til II. sønden, III. syd: som
ligger sydligere; sønder-; næsten kun
m. modsætn.-bet., om sydlig del ell. side af et

hele. ved den søndre Side (af forgaarden)
mod Syd (1931: Paa Sydsiden; skal være
Omhæng. 2MOS.27.9. Flyve-Sand findes ik-

kun i nogle faa Districter her paa Landet
(0: Bornholm), nemhg paa den Vestre og
Søndre Ka.nt.Thurah.B.38. Lous.Styrmands-
Kunst.(1781).128 (se u. sydre;, (den) nordre,
vestre og søndre Deel af Viborg Stitt.Blich.

(1920).V.195. *De tyske drog ind ad vort
søndre Led (0: gennem Dannevirke). Zak
Niels.EM.4. NationalmusA.1933.69(se u.

nordre;, f de søndre jyder, (glda. the
syndræ iudher (Rimkr.M.4)) sønderjyderne.
Holb.DH.III.679. søndre landsret, se

Landsret 2.a. den søndre pol, se I. Pol
1.1.

II
spec. i (nyere) stednavne som Søndre

Birk (se II. Birk), Søndre Flint (Dendanske
Lods.III.(1940).47), Søndre Røse (se I.

Røse 5; samt i gadenavne som Søndre Allé,

Søndre Fasanvej, Søndre Frihavnsvej (se

Krak.l938.I.602ff.).
II. søndre, v. [isøn(d)ra] -ede. vbs. -ing

(s. d.). {ænyd. d. s., glda. (vbs.) syndran,
sundran, sv. sondra, oldn. sundra, eng.

sunder, ty. sondern (se I. sondre;,- afl. af
III. sønder; jf. søndret, søndrig; i rigsspr.

tS og først alm. i 19. aarh., jf.: „endnu
almindeligt i den jydske og siællandske
Mundart." VSO. „Forældet." MO. „foræld,

og Dial. Optaget af Nyere i høi Stiil." Levin.)

I) m. h. t. et hele: dele i flere dele; adskille;
splitte; navnlig: ødelægge ved sønderdeling;

knuse; slaa itu. I.l) t egl. bet. Moth.S1035.
*Guds Kirke har han (o: kongen) plyndret,

I
og Guds Alter har han søndietl Rich.DM.

39. (han) trampede paa (violinen), saa den
søndredes med Bragen. Reinhard.FC.89. Jern
knuser og søndrer (1871: sønderslaaer; alt.

Dan.2.40(1931). UfF. 1.2) billedl. »Svundet
er hellige Klang,

|
Søndret i jordiske Lyde.

Grundtv.PS. 1.157. *Man skilles (o: i livet)

og man mødes . .
|
De Baand, som binder

sammen bliver søndret og glemt. /2ode.D.2i.

II
(sj.) om tankemæssig undersøgelse, udred-

ning: analysere. Hans skarpe Forstand . .

gjorde ham det muligt at gjennemtrænge
og søndre Ålt.Rowel.Høgholt.(1868).10. 2)

(sj.) m. obj., som betegner sammenhørende
dele ell. en enkelt del, der er led af et større

hele: (ad)skille. *han i eet Hug søndred fra

Nakken
j
Eoyedet.Bagges.Gieng.Till.54. hun

hvilede ikke i Ordene, hun søndrede ikke

Sætningerne. EBrand.H.47.
Søndre-, t ssgr. se Sønder- 2.

søndret, part. adj. [•søn(d)r8i] {ænyd.

d. s.; perf. part. af II. søndre (ell. afl. af III.

sønder;,- jf. søndrig ; i rigsspr. især O) I ) (jf. II.

søndre l.i; splittet ell. slaaet i stykker; knust;

ogs. (især dial): delvis ødelagt (ved revner.
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slcaar);itu. den Kurv . . med de søndrede Bou-
tellier i.PAHeib.Sk.II.42. *Hagelen pidskede

ind ad de sondrede Rndei. Blich.(1920).IY

221. *et søndret Yrsig. Ploug.1.239. der laa

alskens gammelt Skrammel . . Jernstykker,

Rebstumper, søndrede Bindsier. ZiVA;.Z).i7.

Rask.FynskeBS.61. Feilb.
\\

(sj.) om legems-

del. *Mine Knæled er søndret,
|
mit Rygben

værker. Drachm.VS. 74.
\\

(sj.) om natur-

forhold: forreven; sønderreven (3.2). *mod
Vest (o: i Sønderjylland) en salt og søndret
Strand. NJeppesen.SangeogSalmer. (1927).56.

2) (jf. II. søndre I.2) iilledl. Ing.DM.3. et

brudt Løfte, et søndret E.a,a,h. OlesenLøkk.

NH.Ill.171.
II

sønderrevet af (indre) stridig-

heder; splittet. *vi, som søndret er i hundred
Stykker,

|
vi vil ej se den næste Slægt saa

delt. Drachm.DS.107. Hvordan vil det saa-

rede og søndrede Europas Fremtid blive?

JMJensen.Rathenau. (1927). 5. søudrig,
adj. ['søn(d)ri] (tidligere ogs. (skrevet) syn-
drig. LTid.1725.324. Cit.l757.(HimmerlKjær.
1935.532)). ipenyd. d. s., fsv. sondriger, syn-
droger, sundrogher, glno. sundrugr; afl. af
III. sønder; nu ikke i alm. spr., jf.: „høres
endnu hos den siællandske Almue." 750.)
d. s. s. sondret (1). Moth.S1035. *Skibet8
(o: det strandede skibs) søndrig Skrog. Holb.
Paars.28. Ulycker Ahner et Menniske iblant

forud; Jeg har Drømt i Nat om løsse Perler,

og søndrige Eg (fr. orig.: d'æufs cassésj.

KomGrønneg.II.87. Hans satte . . 2 hele

Urtepotter paa mine Havetrappehylder ist.

for den ene søndrige. deMeza.Krigs-Dagbøger
1849-51.(1928).208.

|| t billedl: stridende;

uenig, (han) udsendte en Krigs-Hær (til Eng-
land) hvilken undertvang de Syndrige Par-
\ or.Uolh.lntr.1.518. ISøndring^, en. ['søn-

(d)reri] flt. -er. {vbs. til II. søndre; især anv.

ved paavirkning fra sv. sondring, navnlig m.
tanke paa Es. Tegners ord til Oehl. ved
magisterpromotionen i Lund 1829 (jf. Oehl.

Er.IYSO): Sondringens tid år forbi (o:

Bplittelsen mellem Danmark og Sverige er

endt)
II 03, især højtid.) deling; adskillelse;

ogs.: sønderdeling; ødelæggelse. Af Klæde-
bonnets Søndring i to: Livstykke og Skørt,

fremgik en fortræffelig Arbejdsdragt. TroelsL.

1V68. »Brug Sværdet til Lænkernes Søndring.
KMunk.DU.13. || især billedl., navnlig om
indre stridigheder, splittelse, skisma, nære
indvortes Splid og Søndring. Cit.l845.(MO.).
Folkepocsien kjender kun den naive Glæde
over Livets ubrudte Helhed, eller den naive
Sorg over Livets uoprettelige Søndring. Jafc

Knu.A.55. den sproglige søndring i Norden.
Skauirup.Sprll.I.Ul.

l§(ø-ncllike, en. I) (nu sj.) ^ engelsk-

gnes; faareleger; Armeria vulgaris Willd.

Nemnich. D&II. 2) (jf. -nælde 2; zool.)

»»anemone. vAph.Nath.V 11.500.
J|

især om sø-

anemonen havnellike; Actinolooa dianthus.

\'ordConvUx.*Y616. Liebcrkind.DV.1.211.
Mønlii^, adj. ['sonli] adv. -t ell. d. t.

ell. (t) -en (Moth.S1034. Slange.ChrlV.1427.
FGuldb.II.83. VSO.). (ænyd. søn(ne)lig, fsv.

sonliker, eng. sonly, ty. sohnlich, sohnlich,

jf. oldn. sunarligr; til dels som gengivelse af
mlat. filialis, se Filial ; især Cp) adj. til I. Søn
(1); især: som er ejendommelig for, passer sig

for en søn; ogs. til I. Søn 2.1 : som en søn. naar
en Søn er kommen til skiels Alder, (er han)
alleene forbunden til en Sønlig Ærbødighed.

10 Holb.NF.11.32. *Jeg . . elsker sønlig alles

store Fader ('s.- gud). Rahb.PoetF.11.172. *Jeg
eengang Femte Fredrik saae, |

Jeg græd af

høj og sønlig G\iEide.Thaar.HG.48. Jeg er

med sønlig Høiagtelse og Hengivenhed Deres
ærbødige Søn iMdvig.CPHansen.Nyestedansk
Brevbog.(1801).39. Brandes.X.250. lønlig-
hed, en. flt. (sj.) -er (se ndf.). ((3, 1. br.)

det at være sønlig; især: sønligt forhold;

sønlig afhængighed ell. forpligtelse; sønlige

20 følelser. Høysg.S.Aa4^'. Hele Himlen kan
jo være

|
Vidne til min (o: Tycho Brahes)

Sønlighed (0: imod fædrelandet). Heib.Poet.

111.125. Kirk.D.40.
\\

{^som gengivelse af

nylat. filiatio; teol.) f om Kristi indtrædelse

i et sønligt forhold til faderen. Om der ere

fleere Sønligheder i Ghristo? Lodde.M.129.

Søn-lil(le), -løs, se Sønnelil(le), søn-

neløs.

Sønne, en. se 1. Søn.

30 Sønne-, i ssgr. (sj. Søn-, se u. Sønne-
lil(le), -løs. Søns-. Har Du , . Dit gamle
Sønshjerte (o: dine gamle sønlige følelser) til

raig.Cit.l818.(RibeAmt.l921.347)). til I. Søn

(1) ; fx. (foruden de ndf. medtagne): Sonne-arv,

-forhold, -følelse, -kærlig(hed), -lydig(hed),

-navn, -ofring, -par, -pligt, -tab. -barn, et.

{ænyd. sønbarn og sønnebarn (ASVedel.Saxo.

(1575).42), /sv. sonar barn, oldn. sunarbam;

jf. -datter, -søn ; 1. br.) barn af ens søn. FGuldb.

40 11.10. En Bedstemoder, der bar sit Sonne-
barn over T>a.a.hen.TroelsL.VII1.71. jf. (sj.)

Sønnebarnssøn. Amberg. -datter, en.

(ænyd. sønne-, saanedatter ofl., oldn. sonar-,

sunardottir) ens søns datter. 3Mos.l8.10.

siden Arilds Tid var Sønnedatter |
Fast

altid Bedstefaders Kjxledsigge. Heib.Poet.

IX.484. Brøndum-Nielsen. PM. 10. jf. søn-
nedatters datter (vAph.(1759)), søn
(Cit.l752.(Schousbølle.Saxo.blr)) ell. (oftere)

50 Sønnedatter-datter (D&H.), -søn (Am-
berg. Pol."/,1943.7.sp.5). -hufitru, en.

(ænyd. d. s., fsv. sona husfru, hustru; nu
$j.) sønnekone. D&Il.
2§(ønneke, en. se Sønnike.

S§lønne-kone, en. (æda. sunæ kunc,
oldn. sunarkona; jf. -hustru, -kvinde; især

dial., jf.: „Hos Almuen mere brugeligt end
(svigerdatter)." VSO. „Nu kun hos Land-
almuen." Ijevin.) ens søns kone; svigerdatter.

60 lSam.4.19. Kold er din Velkomst, Sønne-
kone min;

|
Med varme Ilaandtryk modtog

mig min Søn. Bagger. 11.133. Gravl.VF.77.
1229 gav Valdemar Sejr sin Sønnekone Eleo-

nora . . „Halvdelen af Mønten paa Fyn".
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NordiskKultur.XXIX.(1936).155.MDL.576.
Feilb. Esp.§142,2,a. LollO. \\ ordspr. mands
moder er aldrig sønnekone god olgn.

Mau.6558. Bagges.Danf.1.434. AndNx.PE.
11.112. -kuld, et. (1. br.) flok sønner

(af samme ægteskab). Grundtv.PS.III.477.
VI.166.

II (jf. I. Søn 2.B) billedl, om et lands

unge mænd. *naar du (o: Danmark) er stedt

i Fare,
|
Af dit Sønnekuld

|
Danner han

(o: Holger Danske) en Helteskare. sms^.F//. lo

37. Ploug.11.183. -kvinde, en. (ænyd. d. s.,

glda. sonæ qwinnæ (jf. Brøndum-Nielsen.
GG.in.247); nu dial., jf.: „Nu forældet."

Levin. „Endnu hos Landalmuen." sa.) sønne-

kone. lMos.ll.31(1931: Sønnekonej. *Sønne-
qvinden sig mod Mandens Moder teer Oip-

sætsig. Falst.125. DTidsskr.1898.64S. UfF.
-lil(le), en. (jf. søn lille u. I. Søn 2.i ;

poet.)

lille søn. Levin. Søn-: Moth.^S721. da (den
gamle kone, kongens fostermoder) saae Kongen, 20

raabte hun: „Naa kommer du dog. Sønlille I"

Oehl.XXXI.52. f -lykke, en. (sv. son-

lycka, sidste glas af en flaske; jf. Kandelykke)
m. h. t. troen paa, at den, der faar den sidste

slurk af kanden (flasken, glasset), faar sønner.

vAph.(1764). Sønnelykke bruges kun i Spøg
til Een der faaer det Sidste i Glaset, eller i

Kanden efter at andre have drukket, sa.

(1772).IIL jf. Amberg. VSO. -los, adj. (sj.

gøn-. Bagger.II.125). {ænyd. d. s. (ASVedel. 30

Saxo.(1575).287), oldn. son-, sona(r)lauss

;

især CP) som ingen søn(ner) har; ogs.: som
har mistet sin(e) søn(ner). *den væmodige

|

Nains sønneløs 'Enke. Steners.Poes.lO. den
Ulykke, et sønneløst Ægteskab vilde bringe

over Slægten. Tilsk.l935.1.152. -moder,
en. (1. br.) moder i forhold til søn(ner).

Kvindekønnet giver (i „Erasmus Montanus"

)

Møde ved Sønnemoderen Nille og Datter-
moderen Magåelone. HBrix.HK.141 . jf. Syv- 40

sønnemoder (1871: Moderen til syv Søn-
ner). Jer.15.9 (1931).
Sønnerdønner, en. se Selidonie.

Sønne-ret (D&H.) ell. -rettighed,
en. (nu sj.) en søns adkomst ell. rettighed(er);

især (jur., foræld.): en søns dobbelte arveret

(i forhold til en datter). Moth.S1034. VSO.
-skab, et. (jf. ænyd. sønskab, eng. son-

ship, ty. sohnschaft; afl. af I. Søn; sj.)

sønligt forhold. Sønneskabet forlanger af 50

mig at jeg skal ære min iaåeT.Grønb.H.
1.114. -søn, en. (glda. sonæ søn (Glda
Krøn.49), sønæ søn (smst.48), oldn. sonar-

sonr, sunarsun) ens søns søn; barnebarn paa
mandssiden. Jeppe paa Bierget, Nielsis Søn
paa Bierget, og Jeppes Sønne-Søn. Holb.Jep.
IV6. *Her sidder jeg i Sønnesønners Kreds,

I
som sneehvid Olding. FGuldb.(Rahb.Tilsk.

1796.147). Dom.8.22(1931; se u. I. Søn l.i;.
i|

(jf. I. Søn 2.2 ; højtid, ell. poet., nu sj.) i flt., eo

om efterslægten, efterkommerne. *Yngste Søn-
ne-Sønner,

| Skal vidne om Hans (o: kon-
gens) VTagt.Ew.(1914).I.107. Bagger.11.288.

II hertil U. a. Sønnesønne-søn (Oehl.XII.

209. AarbHards.1939.24), -sønnesøn (Oehl
III.48) ell. Sønnesøns-datter (S&B.), -søn
(Moth.S1034. (hans) Sønnesøns Sønnesøns-
søn. LSoLZ/.564;.
Sønnike ell. Sønneke, en. [>s6n'-

igd, 'son'agfo] flt. (sj.) -r. (fra (m)nt.
soneken, s6n(e)ken, fris. sonke, jf. hty.

sohnchen og eng. f sonkin; dim. til I. Søn;

jf. Sønnelil(le) og søn lille u. I. Søn 2.i ; dagl.,

lidt gldgs., jf.: „i daglig Tale." VSO. „Tale-
spr." Levin.) spøg. ell. nedsæt, betegnelse for en
(lille) søn ell. (uden tanke om slægtskabs-

forhold) en dreng ell. et ungt menneske.
*At Folk ellers ikke skal ymte om Avind,

|

Partiskhed og Hovmod, saa gjem nu dit

(o: recensentens) Glavind I
|
Klap Sonneken

(0: den unge digter).Blich.(1920).V1.299.
Onkel og Tante med deres haabefulde Søn-
neke. JakSchmidt.8P.133. hils endelig Alle

derhjemme og Dig selv (o: Drachmanns
fader) fra din hengivne Sønneke Holger
Drachmann. Z)rac/im.BF.22. saa blier det en
Sønneke næste Gang (o : naar I faar et barn).

KAbell.E.33. *Ja snak man (0: bare) væk;
det bryder ei den kiere

|
Her Sønneken.

TBruun.MF.110. \\ især i (fortrolig, venlig)

tiltale: (min) søn! jeg har saamæn ikke

Talent til at passe paa Dig (0: en yngre

svoger), Sønneke. Winth.VIII.170. Kasper
(forklædt som sigøjnerens moder): „Let saa

paa dig, Sønnekel" Drachm.V11.90. (læreren

sagde til eleven:) Ved du, hvad du skulde,

Sønneke, du skulde testamentere dit Kra-
nium med Indhold til Videnskabernes Sel-

skab. Bers.(?.2i6.

Søns-, i ssgr. se Søn-.

Sø-nælde, en. \)(nu dial.) 2( om forsk,

havplanter (tang); nu især: kransnaal, Chara.

vAph.(1759). JTusch.29P. jf. Festskr. Feilb.

49. 2) (zool., foræld.) om forsk, lavere dyr,

der er udrustet med nældeceller. vAph.Nath.

VIL491. KSelskNyeSkr.il1.253. dels (jf.

-nellike^ om søanemone, Actinia (OFMull.
ZoolPr.231. D&H.), dels om gople, vand-

mand, især øregople, Aurelia aurita (OF
Mull.ZoolPr.233. VSO. jf. Festskr.Feilb.49).

-næring, en. (jur.) det at ernære sig ved

søfart, navnlig som skibsfører, styrmand ell.

maskinmester, maskinist. Lov^*U1861. Jur
Formularbog.''545 ff. \\ hertil bl. a. Sønærings-
bevis, -lov. I. -nød, en. (foræld.) I) 2^ horn-

nød, Trapa natans L. NaturvTidsskr.4R.III.
393. 2) (jf. -bønne ; bot.) i flt., om frø af tropiske

bælgplanter (leguminoser), der opskylles ved

nordlige kyster. Grønlund.Frø.29. II. f -nød,
et. (ænyd. d. s. som overs, af Saxos boves

maritimæ (ASVedel.Saxo.(1575).109); jf.

Havnød) d. s. s. Søko. Raff. (1784). 537.

Nemnich. -odder, en. (zool.; nu næppe
br.) d. s. s. Havodder. VareL.(1807).III.

157. VS0.IV07. Sal.XVII.88. -officer,
en. officer i søværnet. Moth.S1020. Søe-

officererne, eller Dyd og Ære paa Prøve.

Tode.(bogtitel.l782). Borgerskab (som skibs-



397 Søopdagelse Sørejse 398

iører) er Enhver berettiget til at vinde,

som . , har taget Examen ved Socadetacade-
miet som Soofficer.Z/ov"/«256i.^6. Scheller.

MarO. IsakDin.FF.287.358. || hertil ssgr.

som Søofficers-forening, -korps, -skole
(uddannelsesanstalt for vordende søofficerer

(saaledes i Danmark 1869-1903; før og efter

denne tid henh. Søkadetakademiet og Kadet-
skolen^ ell. skole, hvor søofficerer faar videre-

gaaetide uddannelse i specielle fag), -uniform

ofl. O -opdagelse, en. opdagelse (af
ukendt land), udført ved (opdagelses)rejse til

søs. Orst.V111.70. Scheller.MarO. -opmaa-
lingr, en. 4> opmaaling af havets dybder og

kystliniens beliggenhed til brug ved udarbej-

delse af søkort (jf. -maaling^. ArchivSøvæsen.
1849.96. LovNr.323^'/»1920. -ord, et. (min-
dre Ir.) ord af sømandssproget; søvæsens-

udiryk. MO.^ Sandfeld.S.120. -ordbog, en.

(jf. -leksikon^ ordbog over ord og udtryk fra

sømandssproget; marineordbog. SøLex.(1808).
Fort. Dansk-fransk Sø-Ordhog.Fisker.(bog-
iitel.1839). Scheller.MarO. f -orgel, et.

(zool.) d. s. s. II. Orgelkoral. vAph.Nath.
V11. 500. VSO. -orm, en. i) (jf. Havorm;
nu sj.) stort slangelignende havuhyre; sø-

slange. Moth.S1020. Den store Søe-Orm
elier Hav-Slange. EPont.NorgesNaturligeHist.
1I.(1753).318. »Dens blege Hoved ligner

fast en Qvindes,
(
Paa Ryggen bærer den

en rodlig Kam,
|
See denne store Søorm

skal Du iiiLnge.Hauch.DVIl.33. Hrz.JJ.lI.
126. laar har man mod Sædvane ikke hørt
noget videre til SøoTmen. Dagbl.^'/»1895.Till.

2.sp.3. 2) (nu næppe br.) d. s. s. Pæleorm.
LTid.1733.170. Harboe.MarO. Hauch.KY.
103.

Søp, en. se Sup.

}4ø-padde, en. I) (jf. -skildpadde;

zool, sj.) havskildpadde. VSO.HI.L60. 2)
(jarg., sj.) sømand (mods. Landkrabbe 2).

i . . Compagnie baade med Landkrab-
ber og Søpadder og Amphibier af for-

k jellige Folkeslag. Blich.(1920).XXVlI.184.
-palme, en. (jf. Stilkstjerne; zool.) sø-

lilje af slægten Pentacrinus. vAph.Nath.
VII.503. NordConvLex.*V1.562. Ldeberkind.

DV1.467. -pant, et. (jur.) pant i skib og

fragt ell. i ladning i henhold til den særlige

f sø)pant€ret, der giver søfolk, bjærgnings-

" andskab olgn. ret til fyldestgørelse forud for

ulm. fordringshavere (landkreditorer). Han-
delsTekn.326. \\ hertil ssgr. som Søpante-
haver (Scheller.MarO.), -ret (LovNr.56'/i
1892.§267. Torp.729), -rettiglied (smst.731.

Hage.*142) ofl. -papegøje, en. (jf. Pape-
gøje 1) \ lunde, Fratercula arclica. LTid.
1756.358. Kjærbøll.741. Ueberkind.DVVllI.
^^-

II (jf- Papegøjeand; bornh.) alk, Alca
torda. Seier.Bornholm8Fugle.(1932).106.239.
-pan, et. (jf. -brev 1, -dokument; jur., 4>-,

foræld.) et for et skib (paa en vis rejse) gæl-

dende pas, der tjente som bevis for skibets

identitet og sikrede mod opbringeise af krigs-

førende magt, sørøverstat olgn. Moth.S1020.
Harboe.MarO. Bek.*"1^1861. Scheller.MarO.
latinsk søpas, se latinsk l.i. -patent,
et. (nu næppe br.) d. s. s. -rulle-patent.

Prom.'yiil806. LovLPet.V687. -pind-
svin, et. I) (jf. -burre 2, -igel, -mus,
-æble, -æg, Igelkær og Pindsvin 1; zool.)

pighud af klassen Echinoidea (ogs. forekom-
mende som forstening, jf. Tordensten og

10 Jætte-, Kæmpe-, Vætteknap, Jøde-, Oliven-
sten 2, Paddeko;. EPont.Atlas.1.451.660.
HCAnd.(1919).V263. DanmFauna.XXVII.
157. 2) 3( kaktusplanten Astrophytum asterias

Lem. (jf. u. -stjerne 3^. HavebrL.*I.88.
-plads, en. (nu næppe br.) by (handels-

plads) ved havet. Holb.Intr.291. Reiser.II.

526. -plan, en. [1] (især foræld.) om (plan
over) geografisk omraade, der henligger som
indsø olgn. Blich.(1920).XXI. 199.200.248.

20 Trap.*I.l. -plante, en. [1-2] (jf. -gevækst,

urt, -vækst; 1. br.) plante, som vokser i havet ell.

indsøer; vandplante. LTid.1726.302. vAph.
Nath.VII.506. (han) havde bereist Kysten .

.

for at anstille Iagttagelser over Søplanter.

Kierk.Stad.141. -pligtig, adj. (nu næppe
br.) værnepligtig inden for søvæsenet (især som
subst.). MR.1812.448. -politi, et. (4,.,

emb.) politi(myndighed) til søs (fiskeri-, told-

politi olgn.). Scheller.MarO. AxMøll.F.1.192.
30 -polyp, en. (zool., nu næppe br.) polyp,

der lever i saltvand (i havet). vAph.Nath.VI.
353. Hauch.MfB.307. -pris, en. (jf. Apo-
tekerpris^ ^^ (ublu) pris, der forlanges (fx.

af en kadrejer) for en vare, som sælges til

søfolk, der ikke har lejlighed til at købe i land.

OrdbS. -protest, en, (jur
, foræld.) en af

en skibsfører angaaende en sørejses forløb

afgiven erklæring, hvori han forbeholdt sig

sin ret over for alle vedkommende, for det

40 tilfælde, at der paa rejsen var passeret noget,

som kunde medføre ansvar. KancSkr}^ft
1828. Harboe.MarO. Bek.Nr.77^^/xl912.§72,3.

-pryd, en. [1] S( vandplante af den til ske-

bladfamilien hørende slægt Echinodorus En-
gelm. Raunkiær.Flora.^(1906). 17. KKLaur-
sen.Akvarie-Bogen.(1939).73. -pang, en.

(zool.) sækdyr af klassen Ascidiacea. vAph.
Nath.VII.507. Lutken.Dyr.569. Lieberkind.

DVIV40.230. -pølse, en. (jf. -agurk,

50 -mige; zool.) bløddyr af klassen Holothurioi-

dea. Lutken.Dyr.^333. HCAnd.(1919).V256.
263. DanmFauna.XXV11.207.

I. Sør, II. sør, se 1. Syd, III. syd.

Mø-ravn, en. (jf. Strandravn; isærno.)

\. aalekrage; skarv; Phalacrocorax (carbo).

vAph.Nath.VI1.252. *(havfruen) skriger som
en Søravn, der kæmper mod Storm. Hauch.
Lyr.*240. Kjærbøll.707. Brehm.FL.642.-rel-
se, en. rejse (I.l og (^) 2.2) til søs. LTid.

60 1737.610. Den, der efter en stormfuld Soreise

sætter Foden paa ]M\d.Gylb.TT.113. Scheller.

MarO. (han) sluttede med sine Sørejser og
blev boende sammen med Faderen. JFJerw.
(IalSagaer.HI.359).
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søreme, se u. Søren 3.i.

ISøren, propr. ['s6T(9)n] (dial. Søvren,
EBertels.D.31. jf. Feilb. Syvren, se u. bet.

3.6;.

1) om dyr ell. ting. I.l) om dyr; dels (nu
sj.) om fugl, i forb.: Søren Jakob, se

Jakob 2.2. Søren Peder, stormsvale (jf.

(Sankt) Petersfugl;. vAph.Nath.VII.532.

Raff.(1784).314. dels (dial.) om fisk: (graa)-
sej. Blaa Søvren. EBertels.D.31. 1.2) (jf.

bet. 2; dial.) øldunk (bragt med i marken ved

markarbejde). UfF.
2) {muligvis spøg. omdannelse af slaa til

skaglerne (se Skagle I.2;, event, med støtte

i en til bet. I.2 svarende brug ell. med ud-

gangspunkt i tidligere tiders (drikke)gilder

for bondens særlige værnehelgen Sankt Søren

(jf. DagNyh.'^/7l898.3.sp.3); sml. dog(?): „vel

fra Billedstormernes Tid." VilhAnd.(Danm
HVC.264); dagl.) i talem. slaa til Søren,
optræde, (især:) more sig paa uhemmet,
tøjlesløs, hensynsløs maade; slaa til skag-

lerne; solde; svire; drikke. *ved Nattetid
|

Sværmed vi hid og did,
|
Slog da gevaltig

til Søren,
|
Indtil ved Morgenstund,

|
Vakt

af sin trygge Blund,
|
Vægteren aabned os

'DøTen.Ctt.l847.(Gadeordb.^). Inger: „han
skulde have ført saadan et slemt Liv?"
Doktor: „Aa det er . . ikke noget at gjøre

Vrøvl af. Om han nu ogsaa har slaaet lidt

til Søren —." Inger: „Til hvem har han
slaaet?" Doktor: „Naa han har vel gaaet
til Studentergilder og fjaset lidt med Fruen-
timmerne." flos<r.F(r.7sc. Bergs.PP.492. (rek-

tor) vidste vel, at Gymnasiasterne, naar han
tog bort, slog lidt til Søien. Schand.0.1.92.
*Saa skal vi ud at slaa til Søren,

|
saa skal

vi ud at ha' lidt Sjov. Poi."/i2935.7.sp.5.

Feilb. UfF.
3) (paa lign. maade som Katten, Natan,

seksten, sytten ofl. anv. eufem. for Satan;
talespr.) brugt som en (mild) ed, et for-
sikrings- ell. forstærkelsesudtryk; ogs.

(jf. Satan 2.4; t forstærkende allitterations-

forb.: syv Søren, se u. bet. 3.2, 4 og 5. jf.

Fanden I.3, Satan 2.2: Saa gav (hunden)
pludselig Hals etsteds Søren i Vold oppe
paa Heden. KMunk.(NatTid.^*Uil937.U.sp.
6). 3.1) (i særlige forb.) som subj, *Men Ingen
vil komme . . „De Satans Domestikker!
saa gid den lede Søren

|
Vilde bringe mig

Besked." Drachm.D.97. *„Hvor bliver De af

med Kaffen?" . . |
Han tænker: „Saa, gid

dog Søren";
|
men højt han siger: „Straks,

Frue, straks, jeg venter kun paa Likøren."
Pol."'/tl907.3. især (spøg. ell. i folkeligt spr.,

dial.) i udtryk (selvforbandelser) som Søren
gale (Feilb.), hugge (Korch.Godtfolk.il.

(1924).13), knurre (EErichs.DoktorensJul.

(1920).95), piske (se II. piske I.2;, sjaske
(jf. II. sjaske;, slaa ell. s la (se III. slaa

9.1;, sparke (ErlKrist.BT.122), spille (jf.
III. spille 8.3), suse (se suse 4.2;, ta(ge)
(Feilb.), tordne (Korch.LL.104), tude (sa.

Godtfolk. 11. (1924). 58), vælte (Hjemmet.
1907.328.sp.3) mig olgn.; spec. (jf. ]enae) i

forb. Søren jense mig, som ed, kraftig for-

sikring. Du maa Søren Jensemig paa 'en

igen.Wied.MB.I.152. Det er sørenjensemig
Løgn.Vejrup.KM.8. JørgenNiels.D.105. Feilb.

UfF. II
(svarende til fandeme, sateme (se

Satan 2.3; olgn.) ved sammentrækning ell.

ellipt.: søre(n)me ofl,., som ed, kraftig for-

10 sikring, du Hgner syvrenmig! Stine. Bregend.

HB.113. han skal ud af Huset med det vons,

og det skal de andre Søren mig ogsaa. iSode.

Moderen.(1920).55. *paa Jorden vil han
sørenme' ha Lov at drikke Sprat. Bergstedt.

1V.76. hun var sørme Ligeglad med Folks
Agtelse, selv de bedstes i Byen.AHenning-
sen.KA.85. Feilb. UfF. 3.2) (jf. Satan 2.3-4;

m. præp. for (IV17): for Søren ell. for
syv Søren (Hjortø.(GadsMag.l914ll5.675).

20 RuthsBog.(1931).82). Pas paa for Søren!
AndNx.PE.1.68. av for syv søien. Hjortø.

OS.54. For Søren da ogssia.] GJørg.GF.50.
navra for Søren, se navra 1. saa for Søren,

se VI. saa 12.4.
|| (1. br.) jf. III. sand I.5

og Dyd 3 slutn.:Dei har vi, sandt for Søren,

Hans kongelige Højhed !Pon^.FF.27. 3.3)

(jf. Satan 3.2; i forb. Søren til m. flg.

subst., om noget, der vækker forundring,

ærgrelse, beundring osv. Det er dog Søren

30 til Vihe.ChrEngelst. Jeghusker—.(1918). 39.

Er det ikke Søren til Knægt til at lægge
Mærke til al Ting.Korch.LL.il. 3.4) (jf. Sa-

tan 3.1; i udtr. (det var) som Søren (Korch.

Godtfolk.n.(1924).153) ell. som syv Sø-
ren (GJørg.Kvik.(1928).16). 3.5) (jf. Satan

3.4; forstærkende et foreg, spørgende pron.,

adv. olgn. Hvor Søren var man? Han kunde
ikke røre sigl TomKrist.LA.287. Hvad Søren
er det med din V&nde? JacPaludan.UR.191.

40 hvordan Søren klarer du den? LindskovHans.
NH.25. Hvorfor syv Søren aabnede de
ikke den Lnge? AndNx.DM.IIL44. 3.6) (jf.

Satan 3.3; gen. Sørens (dial. Syvrens.
Bregend.HB.190), brugt som (forstærkende)

adj. ell. adv.: fandens; pokkers; satans.

Sørens ogsaa, at han ikke kunde faa fat paa,

hvordan han saa ud. LBirke.LilleFruJensen.

(1914).10. „Det er dog Sørens, saa De er

labil," sagde (lægen), da han havde hørt

50 paa mit Hjerte med et Rør. ERode.JP.99.
fem sørens svære Opgaver. GJørg.FrieFugle.
(1919).8.

ISørensen, propr. [isoJr(8)ns(8)n, ogs.

'sør'(8)ns(8)n] især i flg. anv. (jf. ogs. Feilb.

u. Søren;.- i) {ppstaaet paa grundlag af den

af Goldschm. i „Corsaren" skabte type „Hr.
Folket" (af P. C. Klæstrup smst. tegnet som
en bedsteborger med nathue paa) og en i

„Portefeuilhn" '/» 1841 offentliggjort tegning

60 (efter det franske blad „Le Charivari") af en

ældre herre paa en badehustrappe, med under-

skriften „Frisk Mod, Herr Sørensen, Vandet
er extra idag", senere anv. som underskrift

under en tegning af P. C. Klæstrup i ,,Cor-
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saren" */» 1848, hvorefter ogs. i dette blad „Hr.

Folket" afløstes af „Hr. Sørensen"; se Vogel-

Jørg.BO.248; nu 1. br.) i forb. (den danske)
hr. Sørensen, anv. som (spøg., iron.) be-

tegnelse for (gennemsnits) danskeren , den
danske bedsteborger (oftest nedsæt., om
prosaisk, filistrøs, snæversynet, jævn, jord-

bunden person). Hr. „Sørensen" anstrænger

sig umaneerlig for at opdage Constitutionen

gjennem 28. Januars- Placaten.Corsare«."/a

1848.sp.l4. Hr. Sørensen: *„Hr. Sørensen

bærer sin Nathue godt" . .
|
Saa raaber . .

hver eneste Sjæl,
| Og glemmer han hedder

Hr. Sørensen selv . .
|
Hr. Sørensen elsker

den kjære Fred,
|
Hr. Sørensen smøger sin

Nathue ned,
j
Hr. Sørensen hylder Besindig-

hed, 1
Hr. Sørensen er hverken kold eller hed.

Bøgh.Nytaarsnat.(1850).7. HCAnd.H.2. den
oprindelig danske Hr. Sørensen, med al den
prosaiske Jævnhed og filistrøse Seighed, man
tillægger ha,m. Ing.Levnet.1.14. *(tyskeren)

raaber freidig ud i Klyngen:
|
Værsgo Hr.

Sørensen, kom og gaa i Gyngen\Rich.SD.28.
Han og jeg talede om Herr Sørensen og den
tydske Mikkel (o: tyskerne) og vare enige

om Ønsket: snart at se disse Personer række
hinanden Haanden til oprigtigt Forlig.

CUHolten.0.240. den danske hr. Sørensen er

jo en ganske vågen iyr. Hjortø.K.68. jf.:

(oberstløjtnant Helgesen i Frederikstad sagde:)

„nu maa jeg ud for at lade pynte paa Vær-
kerne. Hr. Sørensen (saaledes kaldte Mili-

tairet Touristerne) kommer vist snart, og
saa maa Alt være TpænV HAMall.E.103.

II
(foræld.) som navn paa en dans. Hr. Sø-

rensen. Hertil hører en Kurv, hvori en Nat-
hue, en Buket og en Ring. PaulPet.Dans.57 .

II
hertil som adj.: den Sørensenske Uvane

at udtale -si-, -sj- foran Vokal omtrent som
tydsch sch.EJessen.(TfF.3R.XV142). Cit.

1865. (AFriis.DetnordslesvigskeSpørgsmaal.I.

(1921).91). 2) (talespr., nu 1. br.) i forb.

madara Sørensen, om retirade, toilet (W.
C), se u. Madamme 1.

feiø-restanratør, en. (fagl.) restaura-

tør til søs (paa en færge olgn.). fhv. Sø-

restauratør N. ^.Pol.*/iil941.8.sp.l. -ret,
en. (jur., emb.) I) (jf. -lov^ de retsregler, der

gælder særligt for søfartsforhold. DL.4—

8

—1.

Mall.Sgn.712. Dansk Søret. Sindballe.(bog-

Utel.1936-38). 2) domstol, der dømmer i sager

vedrørende søfartsforhold. *een, som for een
Søe-Ræt stocd. IIolb.Paars.63. Den hidtil-

værende Soret for Kjøbenhavn ophæves, og
en Sø- og Handelsret oprettes sammesteds.
Lov.**Ul861.^1. Søretter udenfor Køben-
havn. //age.*2Å2.

II
hertil ssgr. som Sørets-

dom, -forhør, -saff ofl. -retliji;, adj. (jur.)

adj. til -ret 1. et so- eller handelsretligt

Mellemværende. Hage.*267. (vor) søretlige

\Åiiex2Li\iT.UnivProgr.l937.Il.l48. O -ret-
tighed, en. rettighed, som gælder til søs,

m. h. t. skibsfart. Mall.HG.13. VSO. MO.
Hørg'f i ssgr. af sørge ell. (med tilknyt-

ning hertil) af Sorg (ænyd. sørg, se u. Sorg^;

jf. dog sørgmunter.
sørge, V. ['sørqa] (Høysg.Anh.23) ell.

(spec. i bet. 3; dagl.) ['sera] (jf. Jesp.Fon.125.
og skrivemaaden sørre. Woel.DG.79. Soya.
LJ.38. samt (i bet. 1) sørge oo (paa det)

Tørre. [ARecke.J Viser.(1854).49). (nu kun
dial. sorge. J?een&,/.328 (sorger cv) Borger).

;/. Feilb.). -ede. vbs. jf. Sørgeri. (ænyd.

10 glda. sørge, sorge (søigha,. SjT.66.79 ofl,.),

æda. sørghia (Da.Sprogtekster. I.(1925). 16.
præt. %Qr:^åe.smst.l5), sv. sorja, no. sørge,

oldn. syrgja, ty. sorgen, eng. sorrow, got.

sadrgan; til Sorg)

I) til Sorg 1: (gennem længere tid) føle
sorg (og lade den komme til udtryk i miner,

væsen, suk, graad osv.); være betagen af
(og præget af) sorg; være (dybt) bedrøvet.
I.l) i al alm. SaUge ere de, som sørge, thi

20 de skulle hnsvAlea. Matth.5.4. hvad vinder I

ved at sørge og klynke? Holb.Abrac.L6.
Skal man ved Barnets Fødsel glædes eller

søTge? PalM.AdamH.1.27. Direktøren vilde

sørge, hvis han kunde se dig sætte Livet

paa Spil for hans Skyld. ErlKrist.DH.227.
talem. (nu 1. br. i rigsspr.): Lad dem sørge,

der længst leve.Mau.9308. Feilb.
||

præs.

part. sørgende anv. som adj. ell. subst.

trøste alle Sørgende (1931: alle, som sørger^.

30 Es.61.2. *Da monne den Herre saa sør-

gendes
I
Paa Marken ene ga,a,e.PMøll.ES.I.

70. de sørgende Efterladte. C-SPe«.Li«.929.

II
(uden for faste talem. især højtid., poet.)

uegl., om ting, med personifikation ell. som
udtryk for hensygnen olgn. Mosten sorger,

Viintræet vansmægter. £s. 24. 7. Joel. 1.10.

Derfor sørge Mark og Enge med den hvide
Ynl.Hauch.PF.1.212. Det sørger i den
dunkle Ælm.Børup.Nakjælen.(1919).19. lade

40 fedelen, fiolen, gigen sørge, se u.

Fedel 1, IL Fiol, L Gige 1. 1.2) m. præp.

ved angivelse af sorgens aarsag ell. anledning.

II
(i rigsspr. nu mindre br.) m. præp. for

(IV12.8), til dels med særlig forestilling om
ydre anledning (og med overgang til bet. 3).

Jakob . . sørgede for (1871: over^ sin søn

lang tnd.lMos.37.34(Chr.VI). hendes onde
Samvittighed ængster hende, eller hun sør-

ger for, at hun skal miste de gode Dage.

io JCLange.B. 149. Da han døde . . sørgede (de)

for (Mall.SgH.*(1834).33: over) ham som
for (smst.: over^ en Fader. Mall.Sgll .46. En
Fugl der er opfødt i et Buur, kan ikke sørge

for Frihed, det er en Ting som han ikke

kicnder. PAHeib.R.1.232. Sørger ei for dem,
der sove. Grundtv.SS. 1.690. OscJens.SL.94.

Feilb. UfF. (med overgang til bet. 3.1 (jf.

Feilb.)) talem.: du skal ikke sørge for
din moder, saa længe din fader lever.

60 Blich.(1920).XXX.235. Mau.6574. At sørge
for den Dag i Morgen.MO. || m. præp.
over (IILll.i). jeg skal sørge over Mange,
som . . syndede. 2Cor.i2.2i. Christian sør-

gede over hans Død. Mall.SgH. 104. VSO.

XXIU. BcDtrykt "/, 1946 26



403 »ørge Sørseartikel 404

MO. Lille Hans, siig mig, hvad Du sørger

oweT.AntNiels.FLJ.8. Feilb. LollO. 1.3) i

særlige forh. m. ohj.
\\ ({Q, 1. hr.) m. ind-

holds-obj. Saa sørge de sammen den korte

Sorg. Kierk.111.66.
||
(især &) i forb. m. adv.

(spøg.:) „Jeg holder ikke af at gaa lige

hjem med denne angst for fremtiden i krop-

pen .
." „Naa ja, saa lad os sørge de sidste

skillinger op." AnkerLars.KL.109. jf. bort-,

hensørge: *jeg i Fiskerhytten sørger hen
| lo

Mit unge Liv. Oehl.Helge.(1814).141. Hauch.
MS. 112.

II refl., m. adj. (obj.-præd.) ell. adv.

(præp.-led) til angivelse af den ved sorgen

fremkaldte tilstand, ildfulde Folkesind har

elsket og sørget sig ind i Kristi Lidelse.

Jørg.JF.I.147. navnlig i udtryk som sørge
sig fordærvet (Høysg.S.54), til døde
(DFU.nr.44.26. Blich.EB.2) ell. (især) ihjel,

jeg (vil) forlade mit Huus, og sørge mig
ihiel paa Landet. Holb.Masc.III.il. Tode. 20

IX.215. det ligger ikke til mig at sørge mig
ihjel. KateFleron.VierUngdommen. (1943). 33.

2) som betegnelse for (at give udtryk for

sorg ved) en vis ceremoniel adfærd (jf. Feilb.

LollO.), spec. (i rigsspr. nu U), 1. br.): have,
holde sorg (2); bære sorg (sørgedragt).
gaae sort klæd eller sørge for een.Høysg.S.
82. Dog sørge gjorde hun, — forstaa mig
ret, hun var klædt i Sorg.Winth.Nov.37.
En Enke sørger almindeligviis et heelt Aar 30

(jf. Sørge-aar, -tid). VSO. MO. Feilb. om
(sortklædt) ting: TroelsL.XIV.133(se u. grine

2.1;.

3) (jf. bet. 1,2J til Sorg 3, m. præp. for:

bære, drage, have omsorg for. 3.1) (jf.

IL forsørge og Omsorg 2) som udtryk for

(kærlig) forsorg, omhu for ens aandelige

ell. legemlige vel. han, som er Herre over
Alle . . han haver skabt baade Liden
og Stor, og sørger ligeligt for dem alle. 40

Visd.6.8. *Gud og Danmarks Kongesøn
|

De sørged for den ringe. Grundtv.PS.VI.
381. *Ifald jeg derude (o: paa havet) skal

faae min Rest,
|
Lad see, at I sørger for

Karen (o: hustruen) \BUch.(1920).XXI.185.

Han . . sørgede for deres Vel som en Fader.

NPWiwel.NS.183. Kongen beordrede Gou-
vernøren til at sørge for Dronningen. Schand.
IF.57. Han sørger for sin Familie, han drik-

ker sig ikke fuld — kort sagt: han skikker 50

sig\TDitlevsen.BG.63. jf. bet. 3.2: hver Sol-

dat raaa sørge for sig selv under Felttoget.

Watt.PF.182. Kaj sørger jo for sig selv, hvad
Føden angaar.CZfans.BE. 72.

|| (jf. bet. I.2;

talem. enhver (MO.UI.307) ell. (jf. IL
hytte 1; fanden (Dodt.F.73) ell. vor-
herre (jf. ovf. 1. 40) sørger (vel) for sine
olgn. den der ei sørger for sig og sine, er

verre end en hedning. Moth.S613. „Hver
sørger for sine," sa Soen, hun aad Grisserne. eo

SjællBond.189. Feilb.III.206. 3.2) (jf. be-
sørge og Omsorg 1) som udtryk for (en be-
stræbelse for) at varetage noget, at ud-
føre, hvad der i en vis henseende tilkommer

ell. paahviler en. *Det er Tiid at sandse vel,

I
Og at sørge for sin Siel. Brors. 9. Efterdi jeg

nu havde ingen Baad meere at sørge for, kom
jeg over Land (en) nærmere Yey. Robinson.I.
233. Jeg veed vel, at De selv er Mand for at

sørge for Deres Ære.Brandes.Br.1.9.
|| nu

spec. om udførelse (besørgelse) af visse
(praktiske) forretninger ell. hverv med
forestilling om rettidig tilvejebringelse
(fremskaffelse) af en (fornøden) ting,
istandbringelse af et (fornødent, øn-
sket) forhold (resultat), ofte (især i talespr.)

udtrykt i en inf. ell. en a.t-sætn. „Der behøves
saa mange Klæder og Machiner dertil (o:

til et improviseret komediearrangement)." —
„Enhver sørger for sit, Jeg er færdig med
(mit)." Holb.Hex.1.6. *Søn, for Lammet Gud
vil sørge,

|
Svared Abraham, Guds Ven.

Grundtv.SS.III.193. han . . sørgede for

(Chr.VI: tillavedej mange Vaaben.2ilfaA:Å;.

10.21. Han sørgede altid for at fjerne sig

mere, naar han opdagede en fremrykkende
Bevægelse fra hendes Side. Schand.IF.136.
Du kunde gærne ha' sørret for noget mor-
sommere Mad, naar vi har iremmedel Soya.

HF.19. Der er sørget for, at Træerne ikke

vokser ind i Himlen. Vogel-J0rg.BO.88. som
trusel: Om der aldrig vare fleere Horn
til i Byen, saa skal I min Troe faa

dem; det skal jeg sørge ior.Holb.Pern.il.4.

Hvis De slaar hende, saa skal jeg sørge for

en Politianmeldelse. LeckFischer.HM.115.

Sørge- * ssgr. ['sørqa-J (jf. Sørg-, Sorg-j

af sørge 1-2, til dels ogs. af den u. Sorg

anførte (ældre) sideform Sørg (se spec. sørge-

fri, -fuld (u. sorg-fri, -inld), -løsj, i beteg-

nelser for noget sørgeligt, udtryk for ell.

vidnesbyrd om sorg, især hvad der knytter

sig til død ell. ligfærd (i flere tilfælde med
tilsvarende ssgr. u. Begravelse(s)-, Lig-j; saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) i adskillige let

forstaaelige ell. nu 1. br. (især Q)) ssgr., som
Sørge-arie, -bud(skab), -ceremoni, -draperi,

-fakkel, -farve, -hal, -handske(r), -hymne,
-kaarde, -kammer, -kanonade, -kantate,

-karet, -klage, -klang, -kvad, -lyd (jf. -tonej,

-messe, -monument, -(fri)mærke, -pomp,
-pragt, -prædiken, -pynt (jf. -stadsj, -rim,

-salut, -skik, -skrig, -skrud, -skud (0: salut),

-smykke, -snip (jf. I. Snip I.2 slutn.),

-standart, -strofe (se u. Strofe^, -tegn,

-tidende, -tromme, -tæppe (jf. -dække, -tø]),

-udstyr, -vagt, -vise ofl. -aar, et. (jf. -tidj

spec. om tidsrum af et aar efter en nær paa-

rørendes (især: ægtefælles) død, ceremonielt

særmærket ved, at de(n) efterlevende bærer

sorg (2); alm. i udtryk som før ell. naar

sørgeaaret er forbi, udløbet, ude olgn. Moth.

S614. imidlertid var Sørgeaaret ude efter

min Fadder. Luxd.(Skuesp.VII.460). Schand.

FrProv.219. Gjel.M.403. -artikel, en. T
vare (handelsartikel), der tjener som ceremo-

nielt udtryk for sorg (jf. -baand, -flor, -dragt,

-tøj ofi.). Manufact.(1872).311. Fønss.UA.
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47. -ask, en. (1. br.) 2( hængeask. UfF.
-baand, et. (1. br.) d. s. s. -bind. Moih.SSU.
EriKrist.DH.232. -besøg, et. (især foræld.)

kondolencebesøg efter et dødsfald. VSO. MO.
-bille, en. (zool.) sort bille af slægten

Blaps ; dødningebille. Cuvier.Dyrhist.il.206.
e. br. -bind, et. (jf. -baand, -flor^ sort baand

(flor) om armen ell. hatten, brugt af den, der

bærer sorg (2). vAph.(1764). Manufakt.
(1942).lll. -birk, en. (1. br.) ^ hængebirk.

Boye.PS.I.91. -blomst, en. (jf. -artikel;

foræld.). Sergeblomster af Staal-Lan. J.dr.*»/s

1762.s-p.13. Cø -brev, et. brev af sørgeligt

indhold; spec. om et brev (med sørgerand),

hvori et dødsfald meddeles. Ovidii . . Elskende
Forst-inders Sørge- og Klage-Breve. Æose.

(overs.bogtitel.nOS). Rahb.E.li.290. Brandes.

VII.194. -cypres, en. 2( cypressen Cupres-

sus funebris Endl. (med hængende grene).

Sal.I\'758. G) -dag, en. (ænyd. d. s.) dag,

der bringer sorg (mods. Glædesdag^ ell. paa
hvilken der sørges, holdes sørgefest olgn.

JFriis.161. Sørgedagene inden Begravelsen.

Casse.IE.32. dine Sørgedage (1871: din Sor-

rigs Dage; har Ende. Es.60.20(1931). -digt,
et. (jf. -sang, -vers og Klagedigt; især æstet.)

digt, der er tidtryk for sorg (spec. ved et døds-

fald); elegi. Ew.(1914).1.136. ADJørg.JE.
122. -drabant, en. f';/. -marskal ; 1. br.).

unge Officerer, der havde gjort Tjeneste som
Sørgedrabanter (ved kongens lit de parade).

MReinhardt.FE.il.42. -dragt, en. {ænyd.

d. s.) dragt, der bæres som udtryk for sorg;

sorg (2). Holb.Ligbeg.5sc. Den sorte Sørge-

dragt . . fremhævede hans Bleghed og det

lidende Udtrj'k i hans Ansigt. Winth.NDigtn.
285. las Sørgedragten (Chr.VI: sækken;
1931: Sørgeklædet; af dine Lender. Es.20. 2.

VortHj. Il,3.112. (nu næppe br.) jf. III.

dyb 7.3 og Sorg 2: Philocyne spatzeer i

Skoven i en dyb Sørge-Dragt./i'oift.MeZ.

1 1. 2. Sihb.11.212.
II

billedl. *I saadan Sørge-

Oragt alt Solen var oprunden. //oifr.Metom.

63. Jeg klæder Himmelen i Sort, og ind-

hyller den i Sørgedragt (Chr.VI og 1931:
^,f)k).Es.50.3. -dække, et. {ænyd. d. s.;

!'< sj.) om liglagen olgn. vAph.(1764).
lledl.: 'Naar, under hvide Sørgedække,

|

Naturen synes ligge Lug.We88.214. -fane,
en. en (floromvunden) fane, der anvendes
ceremonielt ved ligfærd, ophænges (ved en
'Åfle) i en kirke(8 kapel) olgn. Moth.S614.
urgefaner, som sænkes over en ærlig Sø-

:i:.uuls.sjæl, der nu har udstridt. Z>racAni.

VI. .',63. TroelsL.*XIV228. -fest, en. (jf.
' •>]). Leth.(1800).217. »du (o: Sønder-

d) vil ingen Sørgefest! Mens Taaren
<<- 1 tira;nder,

|
du skjuler stolt, hvad ondt

•lu led i hine Bøddelhænder. /'oni.f i[/deo3

lljemme.(BerlTid.)**Utl918.3). Josef . . fej-

de Sørgefest (1871: lod holde Sorrig^ for

a Fadtjr i syv D&ge.lMo8.50.10(1931).
flok, en. (nu næppe br.) sørgeskare.

^loth.S6l4. Ro8e.Ovid.II.77. -flor, et.

(ænyd. d. s.) flor (III.l) som tegn paa sorg;

især om sørgeslør ell. sørgebind. Tychon.Vers.
143 (se u. hvive^. Alene sad nu den bedrø-
vede Pige i sit sorte Sørgeflor paa Borgen.
Ing.EF.I.123. *Han maatte . .

|
Et Sørge-

flor sig kjøbe til sin H&t.PalM.AdamH.II.
14. I rige Huse overtrækkes Vognlygter og
Seletøj med Sorgeflor. VortHj.IV,1.15. Vind-
jakke . . Sørgeflor om højre Ærme. PolitiE.

10 Kosterbl.^'/il922.1.sp.l. \\ i sammenligning
ell. billedl. *Naar sorte Skyers Sørgeflor

I
Os Solens Straale T&neT.PAHeib.Sk.III.

363. HCAnd.SS.^XXIV.282. Drachm.D.51.
-flue, en. (zool.) sort flue af slægten An-
thrax. Cuvier.Dyrhist.il.293. BerlKonv.XXI.
98. -folk, et (LTid.1731.598) ell. pi. (nu
næppe br.) sørgeskare. Moth.S614. Holb.
Herod.262. -fri, adj. se sorgfri, -frae, en.

(foræld.) fornem (adelig) sørgekvinde. Moth.
20 S 614. PBMylius. CortAdeler. (1 740) .72. f
-frynse, en. sort frynse (af silke ell. traad),

anvendt som pynt paa sørgedragt. Adr.^*U
1762.sp.l0. vAph.(1764). -fald, adj. se

sorgfuld, -færd, en ell. f et (Rabener.Sa-
tirer.(overs.l758). 18). (højtid.) ligfærd. Moth.
S614. Wilst.Overs.afEuripides.(1840).33.

|j

(sj.) sørgefølge; sørgeskare. *Den Sørgefærd
samles, de Ligklokker ga,a.e. Thaar.ES.96.
-følge, et ell. f en (Slange.ChrIV.1446).

30 (nu sj.) sørgeskare; ligfølge. Oehl.VII.55.
Davids.KK.57. -gardin, et. om særlige

(hvide ell. i olm. sorte) gardiner, (tidligere)

anvendte ved dødsfald, især i det værelse,

hvor den afdødes lig henstaar. HCAnd.OT.I.
113. DSt.1932.12. -gudstjeneste, en.

sørgehøjtid i en kirke. BerlTid.**/il833.2.sp.l.

^0. t -gøgler, en. person, der for betaling

optraadte grædende og klagende ved et døds-

fald (jf. Grædekone;. Lodde. M.99. -hest,
40 en. (ænyd. d. s.; nu sj.) en med sort klæde

behængt hest, som (ved fx. en konges ligfærd)

føres bag efter liget (jf. Lighest 1). Moth.S614.
Weber. Samlinger tildenda.Historie. (1775). 78.

VSO. MO. TroelsL.*XIV228. -hjem
(HCAnd.ML.532. Pont.LP.1.5) ell. (i alm.)

-has, et. om den afdødes hjem (hus) i tiden

indtil begravelsen, spec. paa den dag, da liget

derfra føres til graven; lighus (1). Moth.S614.
De holdt ved Sorgehuset, hvor der var

50 fuldt op af Fremmede, inde og nde.HCAnd.
(1919).IV71. Det er bedre at gaae til Sørge-
buset (Chr.VI: sorrigs-huus;, end at gaae
til Gjestebudshuset, fordi hiint er hvert
Menneskes Endeligt. Præd.7.2. Det pludse-

lige Dødsfald rammede den kjærlige Datter
som et Lyn, og det ellers muntre og gjæstfri

Hus var pludseligt blevet et Sørgehus. jPru

Heib.KtLiv.* 1.282. VortHj. IV, 1.14. Feilb.

-hæder, en. (sj.) hæder, der vises en afdød

60 (som sorghædres). I^emb.Shak.VI11.58. -hæt-
te, en. en (tidligere brugt) sort hætte, som
del af sørgedragt. Moth.SéU. Ponl.FH.47.
-højtid, en. (jf. -fest, -gudstjeneste^

.

MaU.0.6. (ved Holbergs død) blev der i Aka-

26«
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demiets Auditorium afholdt en Sørgehøjtid.

EhrencrM.F.X.38. jf.: den gribende Sørge-
hø]tideUghed.Riget.'y»1912.2.sp.2.-Ua.a.'

be, en. {ænyd. d. s.) I) (især foræld.) kaabe

som (del af) sørgedragt (især for kvinder).

Moth.S614. Amagerdragter.89. billedl.: Barm-
hjertig siaar hun (o: natten) ud sin Sørge-

kemhe. Holstein.D.69. 2) (efter ty. trauer-

raantel; jf. -kappe 2, -kjole 2 og Morian 2.i

;

sool.) sommerfuglen Vanessa antiopa (med
fløjlsagtig, brunsort farve og en hvidgul

bræmme). SPetersen.Da.Sommerfugle.(1885).

38. DanmFauna.lY.56. -kappe, en. {ænyd.

d. s.) I) (jf. Ligkappe; især foræld.) en ved

ligfærd brugt (i alm. lejet) kappe (II. 1. 3),

navnlig som overklædning for mænd. Holb.

DR.IV.2. Jeg mindes . . en forfængelig

Glæde over at have en Sørgekappe paa.

Mynst.Levnet.8. Davids.KK.57. TroelsL.IV
24.

II
ogs. om (sort) hovedbedækning, hovedtøj

for kvinder (jf. II. Kappe I.2J. Biehl.DQ.IY
173. VSO. Hvad for en Modehandlerinde
har dog sat den yndige Sørgekappe op?
PWorm.DeFornuftige.l.(1857).38. jf. Feilb.

2) (zool.) d. s. s. -kaabe 2. Cuvier.Dyrhist.il.

261. Sommerfugle.31. -kjole, en. (^ -kjol.

Moth.S615). I) i egl. bet. (jf. -dragt). Bødt.

D.(1856).123. VortHj.lV,1.15. 2) f (^ool.)

d. s. s. -kaabe 2. Obdrup.Sommerfugle.(1806).
20. UJ -klokke, en. kirkeklokke, der ringer

til lig. Mynst.Levnet.260. HCAnd.TB.111.92.
-klæde, et. (ænyd. d. s.) om (del af)
sørgedragt. vAph.(1759). løs Sørgeklædet
(1871: Sorgedragten; Chr.VI: sækken^ af

dine Lsdnåer. Es.20.2(1931). om ligklæde:

*See Nordens Fryd og Cimbrers Glæde
|

Omhyllet med et SøTge-Klæåe.Ew.(1914).
1.100. billedl.: *Naturen i sit Sørgeklæde

|

Gientager aarlig taus din (0: Jesu) Død.
Oehl.PSkr.1.474. \\ nu næsten kun i fit., om
sørgedragt. anstil dig sørgende, og for dig i

Sørgeklæderne. 2 Sam. 14. 2. Grundtv. SS.IY
328. JPJac.I.220. billedl: *Indhyl dig, Jord,
i Sørgeklæåei\lng.RSE.V11.78. -klæd-
ning, en. (1. br.) sørgedragt. vAph.(1764).
HCAnd.(1919).Y.295. -klædt, part. adj.

(jf. sorgklædt) klædt i sorg (2). YSO. sørge-

Uædte (Chr.VI: i sørge-klæder^ sidde de
paa Jorden. Jer.14.2. Nans.JD.266. -knap,
en. (nu næppe br.) en med sort stof over-

trukken knap (paa en ikke-sort klædning).
VSO. -kone, en. (ænyd. d. s. (PJColding.
Dictionarium.(1626).Nn¥); især foræld.) sør-

gekvinde; spec. (dial.) om de koner, der ved
ligfærd sidder paa vognen nærmest liget.

Moth.S615. Feilb. -kort, et. kort (med
sørgerand), anvendt ved dødsfald som takke-
kort olgn. Ludv. TypogrOrd.107. -krep, et.

T sort slørstof (krepstof) til sørgeslør. Manu-
fakt.(1942).111. -kryds, et. (jf. Saks 6.7;
møl.) en, tidligere ved begravelse anvendt særlig
krydsstilling af en mølles vinger. Dengl.By.
1930-31.95. -kvinde, en. (ænyd. d. s.; jf.

-frue, -kone; (især) foræld.) sørgeklædt kvinde,

der paa særlig maade deltager i sørgeceremoni-

erne, sørgefærden. MO. Sørgeqvinder kaldtes

de Koner af den Afdødes nærmeste Slægt eller

Veninder der fulgte Liget til Kirken. Levin.
TroelsL.XlY142.
sørgelig, adj. ['sørqali] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (Moth.S616. lløysg.AG.24.

JørgenNiels.D.23). (ænyd. sørgelig, sorgelig,

glda. (intk.) sørghelikt (SjT.84), sorghe-

10 ligth (Mariagerleg.214), æda. sørghilik(ær)

(Da.Sprogtekster.I.(1925).16), sv. sorglig (fsv.

syrghelikerj, no. sørgelig, oldn. sorgligr; til

^Sorg og) sørge)

1) om sanseindtryk, oplevelse, forhold, til-

stand: som (ved at fremkalde forestillinger om
ulykke, tunge livskaar, modgang for en selv

ell. andre) vækker en nedtrykt, tungsindig,

bekymret, urolig sindstilstand; som vækker,
volder sorg; bedrøvelig (1); ogs. (især

20 talespr.) med afsvækket bet.: ubehagelig;
beklagelig; lidet tilfredsstillende; ynke-
lig. Sørgelige omstænåighedei. RasmWinth.
S.61. *Her er altsaa den Bye hvor Jens
Baggesen fødtes? Hvor liden!

|
Brystfældig,

sørgelig, mørk; comisk som Stabelstad dog!
Oehl.PSkr.1.308. *l Vestervig Kloster det

ringer til Lig, —
(
Sørgeligt er det at høre.

Ing.VSt.i 1824).259. *0m Danemarks Kvide
der lød en Sang,

| Saa sørgelig. GrMwdfv.P/S.

30 Y1.234. I dette sørgelige (o: fattige, elendige)

Huus havde der i mange Aar boet en under-
lig Personnage. TFin</».lforsA;.6i. jeg har for

ganske nylig gjort saa sørgelige Erfaringer

om det grænseløse Svineri, hvori vort
Gibseri befinder sig. JLange.Breve.89. vort
Liv er stakket og sørgeligt (Chr.VI: kied-

sommehgt^. 7tsd.2.1. I kæler s'gu ogsaa
altid for det %øxgQ\igQ.JMagnus.VA.128.
sørgelige rester, se I. Rest 1.3, et sørge-

40 ligt syn, se Syn 7.1. jf.: Et sørgeligt Skue
opbød Brandstedet.PoZ."/iii944.5.sp.4.*Som-

me Mandfolk er Udt dumme, det er sørge-
ligt, men sandt.jRanteau.Z).JVr.27. ThBar-
fQd.SK.147. II

som adv. *en Skare nærmed
sig

I

Med sorte Kiste sørgelig. Bagges.NblD.
353. Det gik ham sørgeligt. VSO. Der er saa
sørgeligt faa Hedninger efterhaanden i Yei-

den.KMunk.S.17.
2) (nu mindre br.) om persons ansigts-

so udtryk, væsen olgn.: som vidner om, er

udtryk for sorg; præget af sorg; sørg-

modig; bedrøvet. Deres Børn , . fulgte

sørgeligen efter i sorte Klæder. LTid.1741.
458. Kong Svend han stod i Guld og Staal

|

Med sørgelig Gehdsrde. Grundtv.RR.44. Hen-
des Røst er sød men sørgelig. Blich.(1920).

1.50. (faderen) siger med et lille sørgeligt

Smil: „De lange Rejser, ja dem kan Drengen
gøre." VilhAnd.Litt.III.526.

60 3) (nu ikke i alm. spr.) om person: som
føler ell. viser sorg; bedrøvet; sørg-

modig. En Time er jeg glad, en anden sør-

gelig. Cit. 1772.(JohnHansen.Brorson:(1894).

251). »Ind i Haven Jesus gik,
|
Sørgelig til-
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mode. Grundtv.SS. 1.496. hun var (saa) ufol-

som netop i Dag (o: paa konfirmationsdagen)
— mon ikke hun kunde blive sørgelig ved
at huske paa Branden forleden. TMJens.G.
62.

SSørgeli|r-hcd, en. flt. -er. den egen-

skab ell. det forhold at være sørgelig; bedrøve-

lighed; ogs. m. overgang til konkr. bet.: noget

sørgeligt. I) til sørgelig 1. Visse Sørgelige

omstændigheder (var) paa-kast mit Hierte,: lo

hvilcke Sørgeligheder ieg icke antegner.

RasmWinth.S.61. jeg (har) raabet til den
Himmerigs Gud i min Sørgelighed og Van-
magt. ./PJoc./.53. hun selv havde siddet

der midt i Sørgeligheden (o: ved et dødsfald).

Raae.GL.53. 2) (sj. i rigsspr.) til sørgelig

2-3: sørgmodighed; sorg. Der var ingen
Sørgelighed at se paa hende. Thuborg.Brødre.

(1923). 136. Bregend.BirgitteBorg.(1941).42.

t 8ørge-lø8, adj. (jf. sørgesløs u. 20

sorgløs^ d. s. s. sorgløs. LTid.1740.565.
Rein.ND.53. -magasin, et. magasin (l.a),

der forhandler sørgeartikler. Mit Humør lig-

ner et Sørgemagasin, hvor der fra Loft til

Gulv ligger den ene Rulle sort Tøj ovenpaa
den &nden.CMøll.PF.345. TelefB.19U.sp.
8001. -manchet, en. (nu næppe br.)

haandkruse, pleureuse (1), paa sørgedragt.

vAph.(1764). JBaden.FrO.288. -march,
en. I ) (^, 1. br.) (en iroppeafdelings) 30

march (i langsomt tempo) ved en ligfærd

ell. sørgehøjtid. HistMKbh.3R.VI.263. 2) ^
march (1.4), der er komponeret til brug ved

sørgehøjtider. Rahb.(Oehl.Br.III.258). Gylb.

(1849). VI. 167. Beethovens Sørgemarch. /sat

Din.FF.244. -marskal, en. marskal (3)

ved en ligparade, en begravelse (jf. -drabant^.

.MR. 1843.80. oppe ved Kisten stod seks

Sørgemarskaller. OÆMn3.P.257. -minde, et.

fnu sj.) minde om noget dyrebart, der er tabt, 40

pec. om en afdød. Sørgemindet over en af

ilorgerdvd som af Lærdom ærværdig . .

Mand. A/o/i.r;.6. Rahb.PoetF.II.3. »Blomsten
. . stander end som fagert Sørgeminde

|
Om

l'aradiset og den svundne Glands. Grund/r.
<fptr. 1.154.

II
om sørgedigt. De tvende Sørge-

ininder ved hans (0: Wessels) Død. Nyerup
liahb.V 1.152. -masik, en. C;/. -march 2,

itykke;. LTid.1752.210. Drachm.DM.35.
-myg, en. (jf. Korsfllue; zool.) myg (med 50

irte vinger) af familien Bibionidæ. Brehm.
Krybd.627. -naal, en. T >ort (knappe)naal
(anvendt i sørgedragt). Hallager.298. OpfB.*
11.210. -negl, en. (spøg., nu næppe br.)

n^'jl med sergerand (2). CBernh.NF.XHI.236.
-papir, et. T brevpapir med sørgerand.

l'ajnrL.290.387. TypogrOrd.107. -par, et.

{"nyd. d. s.; nu næppe br.) par af det parvis

rdtipde ligfølge (spec. af de seks første par.

^foth.S615); følgepar. •Nest ved Nasonis 60
' ii:: at gaa, | Og følge hannem i det første

• • -Par. Falst.0vid.a2'. Oehl.Digtn.II.245.
i '->(). MO. -parade, en. ii ligparade (1).

MR.1827.85. Hal*XV11 1.862. -pli, en. (jf.

Napoleons-, Taarepil^ ^ d. s. s. Græde-,
Hængepil, *VeQ Sørgepilen over Graven . .

|

Jeg tit med elsket Veemod stod. JHSmidth.
Haver.28. *En liden Stund jeg bygger

(

Hvor Sørgepilen groer (0: her paa jorden).

Ing.RSE.VII.88. HavebrL.Hl.327. Napo-
leons sørgepil, se u. Napoleon 1. i sammen-
ligning: *Iig en Sørgepil mit Haar njdsynker.
SMich.B.97.
Sørger, en. ['sørqar] person, der sørger.

1) (sj.) til sørge 1. Moth.S616. jf. Sørgerinde.

2) til sørge 3(2); t ssg. Sjælesørger.

Sørge-ramme, en. (sj.) sort ramme
til billede af en afdød. Haandgern.420. -rand,
en. I) (jf. -kort, -papir^ sort rand om kort,

brevpapir, konvolut, trykte salmer ell. sange,

som bruges ved dødsfald (begravelse) , ell. om
(del af) en dagbladsside, der bringer med-
delelse om et dødsfald, nekrologer olgn. Holst.R.

VortHj.IV, 1.110. TypogrOrd.107. jf.: min
Sjæl . . er indfattet med en Sørge-Rand om,
ligesom Bladene vare ved Frederiks d. 6s Død.
FruHeib.Hjem.388. 2) (jf. -negl og Hofsorg
slutn. samt J. Rand 2.i ; dagl., spøg.) snavset

(sort) rand paa negl. 0Rung.PS.41. Carl

(har) Sørgerand i Cirkel om alle Neglene.

TDitlevsen.BG.63. -randet, adj. (jf. ran-

det 1^ I ) (især bogtr.) forsynet med sørgerand

(1). (han) aabnede langsomt det sørge-

randede Bind. Bang.T. 18. PoV*Ul912.5. 2)
(dagl., spøg., 1. br.) om negl: som har sørge-

rand (2). KWerner.FattigeFolk.(1907).4.

Sørgeri, et. (1. br.) vbs. til sørge 1-2,

anv. m. nedsæt, bet. Jeg er nu ikke meget
for det Sørgeri med Tøjet. De, der gør mest
ud af Tøjet, har det mindst i Hjertet. Soya.

FH.67.
Sørger-inde, en. (sj.) sørgende kvinde.

Greven kastede et Lueblik paa den yn-

dige SøTgennde.Blich.(1920).XIX.38. smst.

XXIX.64.
Sørge-rnne, en. (jf. Minderune; sj.;

hos sprogrensere) nekrolog (2). Fredsbladet.

1910.31.sp.2. -sang, en. (ænyd. d. s.; jf.

-digt) sang (1 ell. 3), der udtrykker sorg;

spec. om begravelses-, gravsang. SalmHj.
340.4. Ew.(1914).II.6.11. »For en Døende,
i Natten,

|
Hævede sig Sørgesangen, klores/r.

D.282. Selmar.*320. -sisken, en. \. finken

Fringilla ell. Carduelis tristis (der er gul med
sort hoved og hale, har sorte vinger med hvide

aftegn). Wiese.T.I.186. LSal.IV170. CJ -ska-
re, en. {ænyd. d. s.; jf. -flok, -folk, -tog)

sørgende skare; spec: ligskare; ligfølge. Falst.

Ovtd.oS". •Sørgcskaren med den Døde
|

Skred igicnnem Nains PoTt.Grundtv.SS.il.

247. Saa var da den Gamle i Jorden, Sørge-

»karen havde spredt sig. Drachm.VT.13.
billedl.: Kw.(1914).V143. -sko, en. (1. br.)

sko. som hører til sørgedragt. vAph.(1759).
MO. -slør, et. {ænyd. 8ørge8lø(je)r; ;/.

-flor, -krep og Sorgslor) sort slør, hørende til

en kvindes sørgedragt. Ing.DM.128. (enken
kom) i Sørgeslør, med en Krans. Hun vilde
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paa Kirkegaarden. Bang. L. 78, ManufaJct.

(1942).lll. billedl: »Paa de hvide Kinder
I

Haabets Rose doer. | Haaret mørkt sig vin-

der,
I

Lig et SøTsesløT.PalM.Poes.II.392.

(hans) Stentorstemme havde mere end en

Grund til at hylle sig i Uforstaaelighedens

Sørgeslør. Le/»m.//.277. -s-løs, adj. (jf.

sørgeløs^ se sorgløs, -spil, et. (efter ty.

trauerspiel) I) (især æstet.) til I. Spil 7.2:

skuespil af sørgeligt indhold, med sørgelig lo

udgang; tragedie; til dels i modsætn. til Tra-

gedie om det (kortere og) mindre strengt

(klassisk) byggede skuespil med en sørgelig,

vemodig grundstemning. Sørge-spil. kaldes et

spil, som spilles af komedianter på en skue-

plats, hvori forestilles kongers og store

heltes bedrifter, og har en sørgelig udgang.
Moth.S616. JSneed.II.230. Heib.Pros.III.

243 f. To SøigesY>il. Bang.(bogtiteU891). (det-

te) Sørgespil i to Akter . . kunde ogsaa kal- 20

des en Tragedie, da det er skrevet over en
Idé. VilhAnd.Litt.IY661. det borgerlige sørge-

spil, se u. borgerlig 1.3. 2) m. uegl. anv.

2.1) (jf. -stykke; til I. Spil Q) tj) (beretning,

fortælling om) en sørgelig begivenhed, hæn-
delse. Med dette store Sørge-Spill (0: det

første tempels ødelæggelse) slutte de tvende
Canoniske Skriftens Bøger. Holb.JH.1.477.

Suhm.Hist. 1.166. ADJørg.NH. 1.270. 2.2)

(spøg.) ^ Naar der købes til et Spil, lyder 3o

det . . med hyklet Deltagelse: . . „Bare det
ikke bliver et Sørgespil" (i Stedet for et

Spørgespil). !>>?<. 2942.54. -8piller(inde),
en. (sj., nu næppe br.) skuespiller(inde) , der

optræder i sørgespil. Rahb.E.III.166. -stads,
en. (nu mindre br.) stadselig sørgefest, optog

olgn. (Moth.S616) ell. (især) pynt paa en
sørgedragt. Anti-Spectator.32. VSO. -stue,
en. I) (nu 1. br.) stue i et sørgehus (hvor liget

staar (jf. Ligstue 1^, ell. hvor kondolence- 40

besøg modtages). Moth.S616. JSneed.YHS.
*I støbe Lys . . til Sørgestuer,

|
At sætte

ved Liigkisten. Oefti.Z.27. 2) (jf. Ligstue 1
slutn.; foræld.) sammenkomst, festlighed i en
sørgestue (1). Jeg veed, at der blir holdet
Sørge-Stue, og saa skal der jo deeles Vers ud.
Holb.Mel.1.4. Forordn.^'U1782.§ 5. Werl.
Holb.^348. -stjkke, et. (nu næppe br.)

om sørgespil (skuespil) ell. sørgemusik. Sko-
vens Fløytenist snart Sørgestykker spiller. 50

Ew.(1914).1.87.
II (jf. -spil 2.i; uegl, om

sørgelig begivenhed. Holb.Metam.22.61. -syn,
et. (nu sj.) sørgeligt syn. Ing.VS.III.106.
Kaalund.FD.86. -sæt, et. (foræld.) sort

hovedbeklædning (sæt) til sørgedragt. Moth.
S615. Adr.''/»1762.sp.l3. O -taJe, en. tale,

der udtrykker sorg (ved et dødsfald); minde-
tale; ligtale. Clitau.FT.29. Bagges.NK.42.
VSO. MO. jf. -taler. en. (nu sj.). Amberg.
Rahb.E.IV421. VilhAnd.Utt.il.833. -tid, eo
en. tidsrum, i hvilket man har, holder, bærer
sorg (2); (for en enke:) sørgeaar; spec. (jur.)
om det tidsrum, der if. tidligere ægteskabs-
lovgivning (før 1922) skulde hengaa efter en

ægtefælles død, inden den efterlevende maatte

indgaa nyt ægteskab (for en enke: 1 aar,

for en enkemand 6, senere 3 maaneder).

Pflug.DP.1123. Nørreg.Privatr. 1.184. Gold-

schm.EJ.255. MunchPet.BR.''(1940).50. (O

-tog, et. ligtog; sørgeskare. *Vil I anordne
. . Sørgetoget,

( At stæde flux det høje Liig

til GTa\en\Blich.(1920).VI.226. *Af Kloster-

kirken stille drog Sørgetoget (Ing.DM.14:
Sørgeskaren; nå. Ing. DM. ^18. Præd.12.5
(1931; 1871: de Sørgendej. -tone, en. (især

højtid., poet.) sørgelig tone (melodi, sang).

SalmHj.368.3. Istemme Sørgetone
|
For sin

hensovne salig Kone.Wess.164. Bredahl.I.

58. VSO. MO. -trae, et. (1. br.) træ (fx.

cypres, sørgepil olgn.), der er et symbol paa
sorg (plantes paa kirkegaarde). D&H. FC
Høy.Christiansfeld.[1923] .14. -tøj, et.{ænyd.

d. s.; jf. Ligtøj 2) især koll., som fælles-

betegnelse for, hvad der hører til en sørgendes

paaklædning (sørgedragt, -slør, -handsker

osv.); ogs. om stof til sørgedragt olgn. Holb.

Hh.I.440. Adr.^y»1762.sp.ll. Ugeskr.fRetsv.

1941.A.212.
II

(sj.) om sørgeflor, sort stof

olgn. anv. som draperi ved en sørgefest. Coll.

(HCAnd.BC.IV136). -vers, et. (nu 1. br.)

(vers af et) sørgedigt. jeg har allereede giort

et Sørge-Vers over Melampes ¥oilus. Holb.
Mel.1.4. NyerupRahb.VI.25. -vogn, en.

(1. br.) sortbetrukken ligvogn. Moth.S616. MO.
ISørg-mod, et (Rahb.(Sams.l.xxxvn).

Blich.(1920).XIX. 197. EChristians. Ej. 96)
ell. (sjældnere) en ([MGjørup.]EventyriSvan-
sø.(1863).92. RSchmidt.SS.20). (efter Mis-,

Over-, Taal-, Vemod olgn. dannet til sørg-

modig; „lidet brugt". Levin, (endnu ikke i

VSO. MO.); 03, især højtid.) sørgmodig
sindstilstand, følelse; sørgmodighed, paa de
hvalte Bryn

|
Ruger stille Sørgmod. Oe/iL

HK.(1828).62. i den store, mennesketomme
Slotshave (i Fredensborg er der) en Een-
somhed, et Tryk af Sørgmod. HCAnd.BC.
111.171. al hendes Sjæls Sørgmod strømmer
imod mig. Stuck.Valravn.(1896). 6. -mode-
lig, adv. (og adj.) [sørq'mo'53li(q)] (højtid.,

poet.) sørgmodig(t). Sørgmodelig han støt-

ted Haand til Kind,
|
Og ingen Deel han tog

i Hoffets Glæde. Oehl.PSkr.1.165. Sørg-
modelig vifter hans (0: rævens) gode Svands

I

Omkap med Skovens Bregner. Rich.SD.84.
-modig, adj. [sørq'mo'5i] (nu næppe i

rigsspr. sorg-. Moth.S612. Zetlitz.Poes.42.

Blich.(1920).II.83. jf. VSO. samt Feilb.).

adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (VSO.). (no. d. s.,

SV. sorgmodig (sml. Festskr.Sdderw.353),

jf. oldn. sorgmobr; især CP, jf. dog Feilb.

LollO.) præget af, fyldt af (inderlig, dyb,

stille, varig) sorg (ofte uden tydelig følt for-

bindelse med bestemte aarsager); (inderlig,

stille) bedrøvet; sorgfuld, hvi see vi da
|

Sorgmodig ned mod Gravens skumle Rige?
Zetlitz.Poes.42. dog ere vi alle ved Skils-

missen fra vore Venner saa sørgmodige.
Basth.Tale.(1792).9. (I) ere ikke meget
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mere sørgmodige (1907: bedrøvede; Chr.VI:

have ikke meget mere sørget). ICor. 5.2.

•Han ei, som eenlig Spurv paa Tag,
( Sørg-

modig sidder Nat og Dag. Grundtv.Festps.46.

den Sørgmodige . . elsker (ikke) Gud af sit

ganske iiierte. Kierk.111.48. hver Gang drev
han de sørgmodige Tanker hort.Søiherg.

KK.L109. jf.: En enkelt Sørgende færdes

mellem Gravene under de hængende Pile

og mellem de sorgmodige Tuyaer. Bang,
TungeMelodier.(1880).33. -modig-hed,
en. (nu næppe ir. Sorg-. Amberg. jf. VSO.).

(jf. Sargmod; især (g, højtid.) den egenskab

ell. dt'i forhold at være sørgmodig. Amberg.
med uværdig . . Sørgmodighed . . at bejarare

T3ihet.Rahb.StJoh.129. Sørgmodighed (plejer)

at afpræge sig i Miner og Adixiå.PEMiill.'
90. der var en egen vag, følesløs Sørgmodig-
hed over h&m. Bang.HS.^175. -manter,
adj. (sjældnere 80rg-. PoV^Ul927.2.sp.4.
NatTid.**U1930.M.9. sp. 6). [sOTq'mon'tfør,

ogs. 'sørqiuion'ctor] (dannet (efter tragikomisk
olgn. og (m. h. t. sammentrækning) melantrau-
rig, -trist (se u. melankolsk^, jf. ogs. sv. sorg-

lustigj af sørgelig (sørge, Sorg) og munter; se

Vogel-Jørg.B0.551 og PoW'id925.9.sp.l; jf.:

•En underlig, sørgelig, lystig Patron. PMøH.
ES.1.12; især CJ, spøg.) som paa een gang er

(lidt) sørgelig og (dog) munter, præges af,

mdner om ell. fremkalder baade sorg og mun-
terhed; (i afdæmpet form) tragikomisk. Den
-orgmuntre Barber. JLocher.(titelpaa utrykt

kuespil,opført paaNørrebrosTeater1924). de to

sørgmuntre (plante-)^etegneher: Kummer-
trøst og SoTngfTO.Frem.l926l27.II.208. Sørg-

muntre Sange. SigfrPed.(bogtitel.l936). Ver-
dens sørgmuntre Naragtighed. iT^nz.^P.TT
195. et af (Goethes digte har) et rammende
sprogligt udtryk for de blandede stemninger
. .: traurig heiter, sørgmunter, som vi vilde

sige.Grønb.Goethe.II.(1939).240.

So-rige, et. (jf. -magt, -stat 2; ijj,

1. br.) rige, der ligger ved havet (og har en
betydelig handels- og orlogsflaade). Mali.HG.
12he u. -stat 2). VSO. MO. VerdenGD.1.264.
-riHiko, en. (jf. -fare; især 4> ell. forsikr.)

risiko, der er forbunden med sejlads (paa
havet). Scheller.MarO. HandelsTekn.509.-ro-
«e, en. i) [1] (nu ikke i rigsspr.) Sf vand-
planten nøkkerose, Nymphæa alba L. (ell.

aakande, Nuphar). AxLange&Seeberg.Sdjy

.

Planter.(1927).73. jf. (om farvestof): Sø-
rosesort. OpfB.^V111.469. 2) (zool.) f en
tlags søpindsvin. Funke.(1801). 1.551. -rov,
et. (sj.) sørøveri. Tullin.in.223.
»Ørre, v. se sørge.

Sø-rnlle, en. (jf. Søfartsnille og I.

Hulle 4.i) ^,%. fortegnelse over det værne-

'W mandskab af sølægderne. Forordn.*/

1

>'2. Bardenfl.Søm.1.42. \\ hertil Sørullc-
patent (foræld.: bevis for, at en person er

optaget i sørullen (jf. Sø(indruliering8)pa-
tcnt). Cirk."Utl861.§4). -ram, et. 4^
d. s. t. Driverum. S&B. Scheller.MarO.

KuskJens.Søm.257. billedl.: Giv din Siel Søe-
Rum (eng. orig.: sea-room^; hold den langt

fra Jorden, denne Klippe for udødelige Siele

;

kap dit Toug, læt Anker, sæt sine Seil til.

Lodde.NT.252. -rustning, en. (nu sj.)

rustning (II.I.2) til søs, til søkrig. Slange.

ChrlV.1033. Hjort.KritLit.il1.84. -rute,
en. (jf. -led samt Rute/ Larsen, -rystelse,
en. (fagl.) (svagere) søskælv. NatTid.^*/t

10 1930.11.sp.6. -rytter, en. (sj., poet.) sø-

farer (jf. sadle 1.4 slutn.). Bagges.IV.165.

t -ræddike, en. {efter ty. meerrettich,

jf. sdjy. merrer(i)k, mærrik (JTusch.151.321.
Feilb.ll.581.644)) ^ peberrod, Cochlearia ar-

moracia L. vAph.(1764). JFBergs.G.140.
-TBQ^ en. (jf. -taage og I. Røg 2.1^ ^ op-

stigende og for vinden drivende taage over

havet; ogs. om fine draaber af havvand, der

føres af sted af vinden som en tæt (røglig-

20 nende) masse. Born.MineHændelser.(1834)

.

119. det (blev) taaget, det vil sige Sørog,

en Taage som ikke gaar ret højt, saa at vi

til Tider kunde se Himlen skinne igennem.
ASølling.Sømandsliv.(1925).31. en Paalands-
storm . . sendte Sørogen højt op over Land.
AchtonFriis.D0.II.334. -rover, en. (glda.

siorøwer(e) (GldaKrøn.129.131)) I) (især

foræld., hist.) i egl. bet. I.l) søfarende person

(spec: et (sørøver)skibs fører), der fra sit

30 skib, for privat fordels skyld, uden officielt

hverv (under krigsforhold) ell. kaperbrev, over-

falder og plyndrer (handels)skibe ell. gør land-

gang og plyndrer paa kysterne; pirat (1).

skeede det saa, at nogen Skipper blev an-

falden i Søen af Fiender, eller Søerøvere, og
stiller sig til \ene.DL.4r-—3—17. Og vare de
Tyrckiske Søe-Røvere saa dristige, at de . .

giorde end ogsaa en Visite til Island. //oi6.

Paars.141. han rensede Farvandene omkring
40 Kysterne fra Sørøvere, som vilde benytte

sig af Landets Tilstund. Mall.SgH.292. Har-
boe.MarO. Hostr.DD.22. VilhThoms.Afh.I.
338. |{ hertil ssgr. som sørøver-agtig (Reiser.

IV469), -flag, -folk, -færd, -høvding,
-kaptajn (VKorfitsen.EV.27), -liv (Søtoft.

KH.68), -rede (se u. I. Rede 2.i;, -skib

(Schousbølle.Saxo.412. Scheller.MarO.), -stat

(OpfB.UI.444), -tog, -togt ofi. 1.2) (især 4).)
sørøverskib. Harboe.MarO. JJPaludan.Er.

50 176. 2) med videre, uegl. anv.; spec. (jf.

Skjoldmø slutn. og Viking; især spøg., jarg.)

som betegnelse for (mandlig) udøver af vinter-

badning (paa badeanstalten Rysensteen i

Kbh). Pol.ytl935.9.sp.3. jf.: Sørøverlau-
get (Helaars-Søbaderne). Krak.1943.II.2627.

-røveri, et. (især foræld., hist. ell. jur.)

en sørøvers virksomhed (haandtering); røveri

til søs; pirateri. det (var) her i Norden for-

dum en anstændig Mode at øve Søe- Røverie.

M Holb.Ep.I.206. Mall.SaH.448. Harboe.MarO.
Mogens Heinesen (skulde) bekæmpe Sø-
røvere (men) drev . . selv Sørøveri. Ptogr
L.*IX.607. Rasting.Folkerettcn.I.(1940).108.

-(tag, en. I) (nu næppe br.) i flt.: sager,
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forhold vedrørende søvæsenet. Holb.Hh.1.254.

(Peder Galts) Erfaring om Floden (o: flaa-

den) og udi ^m-^&gGX.Slange.Ch,rIV.472.

2) (jur.) retssag vedrørende søforhold (der

oftest behandles i søretten). Søe-Enroullerings

og Søesagers Udførsel og Appel. ÆesA:r."/io

1744. Hage.*383(se u. Handelssag^, -salat,
en. 2( grønalgen havsalat; Ulva lactuca. Ed
Erslev. Jylland. (1886). 293. Rostr.Flora. IL*
(1925).28. -salt, et. (fagl, nu mindre br.) lo

salt udvundet af havvand (mods. Bjerg-, Sten-

salt^- havsalt; ogs. i al alm. om kogsalt (vAph.

Nath.VII.66). LTid.1736.574. SLangkjer.
Varekundskab.L(1856).448. D&H. -sejr,
en, (ænyd. d. s.; nu 1. br.) sejr vundet til

søs, i søslag. Holb.Eh.1.316. VSO. JLHeib.
(StSprO.Nr.69.7). -session, en. (jf. Ses-

sion 2 og SøindruUeringssession ; emb., for-

æld.) session over værnepligtige til mari-

nen. KancCirk.^^M802.§3. MR. 1842. 847. io

-side, en. {ænyd. (i bet. 2) s(i)øside,

glno. (i bet. 2) sjosfQa) I) [1-2] (jf. Havside
beg., Strandside 1; mods. Landside 2.i^ den
side, del af noget (kystby, bygning, strandvej

olgn.), der vender ud mod, ligger ud til havet

(søen); i visse præp.-forb. (jf. I. Side b) om
retning fra søen. et fast Forsvarsværk . .

skulde anlægges til at betrygge Hoved-
staden mod . . Angreb fra Søesiden. ikfoiZ.

HG.26. Til Søesiden . . stod Borgen frit. 30

Blich.(1920).VIL75. Villa . . smukt belig-

gende paa Søsiden paa Nordre Strandvej,

ved Helsingør. BerlTid.^y, 1925.M. 13. sp. 4.

Fæstningsværker ud mod Københavns Sø-
side. Orlogsværft.13. Fra Søsiden ser Rud-
købing anseligere ud, end den ei.Johs
Brøndst.(Pol.^*'-,1944.9.sp.3). 2) (til I. Side
2.2 slutn., jf. Havside slutn.. Strandside 2,

Landside 2.2; nu 1. br., jf.: „vel foræld."

Levin.) kyst, strandbred, -kant; i flt. ogs. om 4o

større kyststrækning, (han) bygde mange
Festninger ved Søe-Siderne. Holb.Intr.1.293.

Det Attiske Landskab kunde man inddele
i Egnen om Byen Athenen: Søsiderne paa
Spidsen af Halvøen, og den biergagtige
Strækning . . ligemod Euhoea. OGuldb.VH.
L837. Harboe.MarO. -siv, et ell. en. [1-2]

(nu næppe i rigsspr.) 3( siv, der vokser i ell.

ved søer ell. ved stranden; fx. om strandsiv,

Juneus maritimus Lam. (vAph.(1759). sa. 50

Nath.V11.512), ell. om Scirpus lacustris L.
og S. maritimus L,, sø- og strand-kogleaks
(smst.Vn.191. Nemnich. jf. JTusch.219).
I. -skade, en. (nu næppe br. i rigsspr.) \.
om forsk, havfugle, spec. strandskade, Eæma-
topus ostralegus (Moth.81020), klyde (Feilb.
1V.354); i folketroen: *Naar Søskaden gynger
i Ræer,

|
Saa har du Landingen kiær. Thiele.

111-21. II. -skade, en. f4>., jur.) skade
tilføjet skib ell. ladning under sørejse; spec. eo
d. s. s. Havari (og af sprogrensere foretrukket

for dette). Forordn.'''/iil694.§ll. Prahl.ST.
1.210. Goldschm.VII.375. HjælpeO. Sindballe.
Søret.(1936-38).213.

I. ISøskcn, en. se u. Søsling.

II. !^ø8ken, pi. se Søskende.
Nøskende, pi. ['søsgana, dagl. 'søsgno]

(især tidligere ofte skrevet Sødskende; skrive-

maaden dadlet af VSO. Levin. jf. MKrist.
FS.57. — (nu kun dial.) Sy(d)skende
olgn. Moth.S1008. Eolb.llJ.V.9. Grundtv.

(Nord.Tidskr. f.
christeligTheologi.il. (1840).

169) (Syskne). KulsvierB.75. — (nu næsten
kun dial. og i ssgr., se ndf.) Sø(d)8ken, Sy(d)-
sken. Moth.S1008. Holb.Mel.Vl. Høysg.AG.
42. jf. AaHans.S.15. Feilb. Flemløse.121).

best. f. (undgaas helst, spec. i skrift) gøsken

-

dene ['søsg(8)nana, dagl. ogs. 'søsgana] Sød-
skendene fra Landet. Junger.(overs.bogtitel.

1806). HCAnd.Breve.1.279. Forordn.^'/,1846.

§5. NBøgh.FraOehlenschlægersKreds.(1881).

188. VilhAnd.Litt.III.435. jf. Feilb. samt
Søsknene.AndNx.DM.III.19.IV21. (jf. ænyd.
noger hans søskindt, huer sødsken, thend
eldste søskinde, glda. nogidt, it andit sø-

skene, hwert sysken; 1. br. i rigsspr.) ent.

Søskend(e), en (Tode.V1.156. jf. u. Halv-
søskende^ ell. et (CReimer.NB.654); under-

tiden m. et pron., som betegner den enkelte af

flere søskende, dels (jf. II. en sp.335^*) i intk.:

Et for et kom hendes mindre Søskende ind

i Stuen. MartinAHans.NO.111. et af hans
søskende var syg

j
dels i fk.: Ere nogen af

Sødskinde døde. Z)L.5—2—37. Peter Heger
var den af alle Søskendene, som lignede

Christiane mest. NBøgh.FraOehlenschlægers
Kreds.(1881).188. {æda. syzkin(i), sv. syskon

(fsv. ogs. sys(t)kine ofl..), no. søsken, oldn.

systkin(i); afi. af Søster og opr. m. bet.:

søster og broder \\ spec. nord. ord)

i) (jf. Nær-, Næstsøskendej to ell. flere

personer, som har begge forældre (jf.

Fuld-, Hel-, Samsøskende^ ell. (sjældnere)

den ene af dem (jf. Halv-, Stifsøskendej fæl-
les; ofte spec. anv. om personer af forsk,

køn; undertiden (især i ssgr. som Daabs-,

Gud-, Mælke-, Plejesøskendej * videre anv.,

om individer, som (under opvæksten) paa en

ell. anden maade er knyttet sammen; oftest i

forb. m. poss. pron. ell. gen. ell. i udtr. som
være søskende, have mange søskende,
du er mig en ærlig Fetter, jeg vilde heller

miste alle mine Sydskende, end dig alleene.

Rolb.llJ.V.9. Oehl.NG.175(se u. hæge 2.i).

Prisen (for et dansekursus var) fem Kroner
for hvert Barn, for Søskende Moderation.

Bang.JJA.105. (spøg., især dial.) i frieri:

Vilde det ett være skjøn, Gjertrud, om vore

Baer (0: børn) de kunde blyw Søskende?

EBertels.D.22. Krist.Ordspr.342. sml. u. bet.

2: de tre artister var kødelige sø-

skende
i
MO.I.1208. D&H. 1.550.

\\ (jf.

Broder 2.4, Søster 3.5; relig.) om personer

sammenknyttede ved aandeligt slægtskab, tros-

fæller olgn. *Kommer Sjæle, dyrekiøbte,
|

Og til meer end Engle døbte,
|
Sydskende

til Davids Sønl Grundtv.SS.1.474. spec. hos

herrnhuterne betegnelse for menighedens med-
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lemmer. Cit.1812 og 1815.(KirkehistSaml.6R.
IV127. 130). JLundbye.Herrnhutismen.(1903).
72.

II
(især fagl. ell. Q}) om unger af samme

kuld; i videre anv. ogs. om individer af samme
ell. lign. arter (NaturensY1913.363). Den
fiinbenede Hingst Brunstig, falden af Sød-
skende.Viborg.Veterinair-Afhandlinger.(1820).

352. MdsskrDyrl.LVI.552. jf. HCAnd.(1919).
V254.

2) (især ts) overf., om ting ell. forhold, lo

som har fælles oprindelse, frembyder
væsentlige lighedspunkter i beskaffen-

hed, udseende, funktion olgn. Digtene selv

faae vel, som deres ældre Sødskende (o: de

før udgivne), staae paa sine egne Been.
Reiyi.ND.3. Kiærlighed og Ære kives aldrig

I

Om høiest Rang, de gaae som Søskende.
Oehl.XV45. *Søskende jeg kjender fem (o:

fingrene).Kro8sing.D. 11. * Vellyst og Gru-
somhed var ofte Søskend'.iJicA.FjffJ^i. en 20

Ret, som er en kiødelig Sødskende til de
famøse Æbleskiver i Vognmagergade. Tode.
V1.156. begge Stoffer (0: kradsuld og klude-

papir) (er) kjødelige Sødskende i deres Op-
rindelse. Manufact.(1872). 147.
Hørikende-, i ssgr. ^Søsken(d)-, se

u. Søskende-barn, -flok, -seng, -skifte^, af
Søskende, især i bet. 1; foruden de ndf.

anførte kan nævnes en del letforstaaelige ssgr.

til Søskende 1, bl. a. Søskende-baand (jf. 30

Baand 6.1^, -giftermaal, -kærlighed, -lighed

II Qp t (mere tilfældige) ssgr. til Søskende 2,

fx.: de to Søskendesalmer: „Fra Himlen
højt kom jeg nu her" og „Fra Himlen kom
en Engel klar". Ludurigs.SS.II.W. Sociologien
er traadt i et Søskendeforhold til Historien
og har delvis overtaget Opgaver, som Hi-
storien søgte at løse. JohsSteenstr.HN.102.
et Søskende-Teater til Det kgl. Teater. Berj

Tid.'*/il921.Aft.3.sp.5. -aetig, adj. (jf. 40

soskendelig; sj.) som er karakteristisk for,

passer sig for søskende, vor Kjærlighed (er)

aldeles søskendeagtig, og langt fra at sprutte,

brænder den stille som et Christiansfelterlys.

Heib.JN.57. -barn, et. (1. br. Søskend-.
Kyhn.PE.27. VilhAnd.VT.lll. jf. Sysken-.
Moth.SlOOS). (æda. flt. (i bet. l.i; syskinæ
b«rn (DGL.V22)} I) » egl. bet. I.l) egl. i

fit.: personer, som staar i et saadant slægt-

skabsforhold til hinanden, at den enes fader 50

ell. moder er broder ell. søster til den andens
fader ell. moder. De, som i andet og tredie

Leed ere beslegtede, det er Sødskindebøm og
Næstsødskindebørn.DL..3

—

16—9—3. to unge
Damer, Søskendbøm. Ft7Mn<i.yr.;72. || ofte

i ent. (i forb. som han er søskendebarn til

mig (Levin.) ell. (især) han er mit søskende-
barn); fætter ell. kusine, (pigen) havdo
et Søskende- Barn, som tiente i Gaard med
den Amme, for hvilken Jordemoren bekræf- 60

tede Historien med Eed.Holb.Uex.1.3. VSO.
Han er mit Søskendebarn, burde hedde:
Han og jeg ere Søskendebørn, eller: Han
er Søskendebarn til mig. Levin. JVJens.HF.

37. Esp.43. Kort.136. Feilh. 1.2) (især i

nyere tid, efter at ordet (i bet. l.i) delvis er

udtrængt af Fætter og Kusine, og med støtte i

forb. som Broder-, Søster-barn, -datter, -søn

osv.) om barn af et af ens søskende; nevø ell.

niece (jf. D&E. BerlTid.*/»og^y»1936.M.).

hvor denne unge Karl ligner mit Sødskende-
barn Tobias !To&.7.2. han var en Søn af

Ulv, Sigrid Storraades Broder, altsaa (Svend
Tveskægs) Søskendebarn. ADJørg. NK. 414.

1.3) (nu 1. br.) videre anv. af bet. l.i (ell. I.2)

(jf. Søskende sp. 416''*^). jeg troer virkelig, at

hun er Søskende Barn til LncifeT.Holb.Jep.

1.3. en Pedant, og en lærd Mand, hvorvel

de aldeeles ikke ere et slags Folk . . saa blir

de dog regnet som Søskende Børn. so. F^s.

(1731). 1. 6. jf. «. Kat 2.2 slutn. 2) (jf. Sø-

skende 2; o, nw 1. br.) overf. anv. af bet. 1,

om ting ell. begreber. Lægekonst og Stats-

Videnskab have saadan Rapport med hin-

anden, at de ere som Sødskende-Børn. ÆToJft.

Ep.11.295. jeg tænkte at tilbringe et Par
Dage der (0: i byen Niirnberg), ligesom

fordum i dens Sødskendebarn Florents.

Oehl.Er.IV213. Rubow.KK.85(om beslægtede

haandskrifter). -flok, en. ^Søskend-. UBir-
kedal.Overs.afBurns: Digte.(1908).12). (især tg)

flok af søskende (i et hjem). TroelsL.BS.III.
30. Schyberg.DT.223. søskendelig, adj.

['søsganali] (sj.) som hører til, er ejendomme-
lig for ell. minder om søskende, (børnenes)

søskendelige Bryster vare ved at revne aJ

Misundelse, da deres ældste Broder (fik lov

til) at bære Vadsækken (med julegaverne).

CMøll.NE.390. *Blidt hviler Farverne fra

i Vaar,
|
saa søskendlige hverandre nær,

I
i Krat, i Marker, i Tørveskær, ffoisfein.

MM.IO. Søskende-linie, en. (jf. I.

Linie 4.1 ;
jur., nu sj.). naar der ingen er

til i den ene Sødskendelinie, arver den anden
Silene. Forordn.^'/il845.§5. -lod, en. (jf.

Broder-, Søsterlod; 1. br., ikke i jur. spr.)

del af arv, som tilfalder hver enkelt af to ell.

flere søskende. Ingen . . af Sønnerne vilde

kunne overtage (gaarden) og svare Søskende-
lod til saa mange. Pont.F. 1. 79. -par, et. (jf.

I. Par 1.1 slutn.; især Q)). Ojel.M.122. OFriis.

Litt.319. -seng^, en. ^Søskend-. Moth.S
1008 (Sysken-)). {sv. syskonsång, jf. sv. dial.

syskonbådd; nu sj., jf.: „dagl. Tale." MO.
„foræld." Levin.) egl. om seng til flere sø-

skende; især i videre anv., om midlertidigt

(natle)leje, der redes (paa et gulv, stole olgn.)

til flere personer (af forsk, køn); fladseng;

søsterseng, ligge i Søskendeseng sammen.
MO. Levin. D&H. Esp.156. -skifte, et.

^Søskend-. Moth.S1008 (Sysken-). Nordisk
Kultur. XXX. (1936).248). (ænyd. søsken

skifte, søschcndeschifto (AFJelstrup.Borreby.

(1909).29), fsv. systkina 8kipt(e); jur., for-

æld.) skifte, som søskende foretager efter deres

forældre fuden om skifteretten). Sqvatmøller

(som) i Sødskinde Skifte . . ere gangne paa
Lod.DL.5—11—4. VSO. MO.
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ISø-skib, et. (oldn. sæskip (i bet. 1))

^ I) (større) fartøj til sejlads over aabent

hav (mods. Flod-, Kystskib olg^i.). Roding.

(Kielerkanalen) er seilbar for Søskibe. CFIn-

gerslev.Geografhien.(1838). 129. II
nu især om

skib betragtet m. h. t. dets sødygtighed (jf.

-hiiåd). man (kan) ved Stuvningen i høj

Grad forbedre eller forringe Skibets Sejlevne

eller Egenskaber som Søskih. KuskJens.Søm.
284. m. karakteriserende adj., i forb. som et

godt (Rahb.(MO.). Scheller.MarO.), da ar-
ligt (Lehm.II.217), slet (VSO. Tuxen.

Søfart.469) søskib. 2) den del af et lastet

skil, som er over vandet; fribord (2). Dam-
peren har ikke meget Søskib (Fribord).

Scheller.MarO. Trælastede Dampere løber

stor Risiko i daarligt Vejr, naar Bund-
tankene er tomme. Der faas nok større Sø-

skib, men dette opvejer ikke den større Fare
for Kæntring. KuskJens.Søm.108. -skik,
en. (jf. -brug (1.2), -coutume^. Amberg.
BIST. -(Skildpadde, en. (jf. -padde 1;

zool., nu næppe br.) havskildpadde. Fortegnel-

sePaaByeskriverBirchsNaturalier'. (1763).B2^.

Hauch.III.46. VSO. -sko, en. (jf. -støvle;

især ^) svær (fedtlæder)sko anvendt af søfolk.

Pol.'y*1940.Sønd.3.sp.3. BornhOS. -skole,
en. I) {ænyd. d. s.(Rescripterf.Norge.I.(1841).

44)) f styrmandsskole; navigationsskole.

EPont.Atlas.II.149. jf. VSO. MO. 2) [1]

{efter eng. The Lake School; litterat^ir-hist.)

navn paa en retning i eng. poesi i beg. af
19. aarh., hvis førere var knyttet til det nord-
engelske sødistrikt (The Lake District). Nord
ConvLex.V782. Idyller af den Art, som
Søskolen i England yndede. Brandes.B.482.
-skrin, et. ^ (dial.) skibskiste. Bornh
HaandvEr.29.34. -skub, et. (^, foræld.)

om det forhold, at bølgerne mentes at
,^ skubbe"

skibet i læ ell. med vinden agterind gav det

mere fart. Cit.l802.(OrdbS.). Scheller.MarO.
-skum, et. \)(sj.) bølgeskum; især : havskum
(1). Harboe.MarO. VSO. || til Sø 1: Riberll.

64. 2) (sv. sjoskum, ty. seeschaum) f mer-
skum (1). vAph.Nath.VII.512. de saa kaldte
Søeskums Hoveder til Tobakspiber. Briinnich.

M.73. 3) (nu næppe br.) d. s. s. Merskum 2.

Nemnich. FolkLægem.III.108. -skvæt, et.

[5] (jf- I- Skvæt 1 og Sø-sprøjt, -stænk; ^).
Søskvæt . . satte op over Broen og . . slog mod
0\ietøiet.BerLiisb.S.6. Wolfh.MarO.462. f
-skæl, en, et. (til I. Skæl 1) (skal af)
havmusling. Nemnich. *Med Koraller vi (o:

havfruer) krandse vort Haar og med blin-

kende Søskæ\.Hauch.DVII.132. *Der vrim-
led af Søskæl og Sand og Kryb (i dyndet).
sa.LDR.76. -skælv, et. (jf. -rystelse;

fagl.) havskælv. GeogrTidsskr.XVII.189. Nat
Tid.*'/iol936.2.sp.3. -skær, et. (oldn. sjo-

sker; nu næppe br.) skær (Yl) i havet. Æreboe.
204. *(døden) blodig ham (o: sømanden)
venter paa Klipper og Søskiær. Hauch.SD.
LI. jf. MO. -slaaet, part. adj. (nu dial.

-slagen. Callisen.BK.1.469. VSO. Feilb.).

(sml. havslagen; fagl. ell. dial.) om genstand:

forringet i kvalitet, værdi ved paamrkning af
havvand (ell. af fugtig luft i et skibs lastrum.

Callisen. BK.L 469. Harboe.MarO.). Oehl.

XXV111.180. efter (en) Stranding (kan man)
finde ægte Schawler, lidt søslaaede kun, be-
nyttede som Sengeomhæng. ifC4wd.0r./.i6.
D&H. -slag, et. I) {ænyd. d. s.; mods.
Landslag 1; jf. -bataille, -fægtning, -kamp;

10 4>' 5^) slag (1.5.2) ml. fjendtlige flaader ell.

enkeltskibe, holde et søsl&g. Moth.S1020. Holb.
Herod.79. En ny Vise om Søslaget ved
Femern. Blich.(1920).XXII1.30. Schack.24.
Scheller.MarO.

\\ {jf. sv. sjoslag, no. sjøslag

i sa. anv.; spøg., 1. br.) billedl., om drikkelag,

sviregilde (hvor det gaar „hedt" til, hvor der

drikkes tæt). Pol."'^il944.7.sp.5. 2) (jf. Sø
3; -Æf, foræld, ell. dial.). Søslag. Slag af

Søen under Skibets Gilling, naar det, efter at

20 have været Storm, pludselig bliver Stille.

Harboe.MarO. BornhOS.(om bølgeslag), -sla-
ggen, part. adj. se -slaaet. -slang^e, en,

(jf. -orm 1) om forsk, kæmpemæssige, slange-

lignende uhyrer (af omtvistet eksistens), som
især menes at holde til i de store have. (ofte

i forb. den store søslange: HCAnd.(1919).
V254. Tilsk.l938.II.50). LTid. 1754. 180.

Uklart for os er Bølgens dybe Rige,
|
Sø-

slangen lurer slimet, dorsk og stum.Éa^^er.

30 11.509. Sal.VIII.331. \\ om midgaardsormen.
*Søeslangen kneiser op af Midgårds skumle
Skiød. Bagges.V139. Goldschm.Vin.78.

\\ i

udtr., som betegner, at et forhold, ogs. en per-

son ell. ting, „spøger", gentagne gange gøres

til genstand for omtale, men kun eksisterer i

indbildningen (egl. m. henblik paa, at ,.den

store søslange" ofte optræder som avissensation

i „agurketiden"; sml. Hørup.II1.381). En
parlamentarisk Politikers Samvittighed? Det

40 er Fablen om den store Søslange om igen.

Pont.DR.II.118. er han (o: Ove Rode) blot

en Søslange eller andet Fabeldyr, der (for-

svinder) med Varmens Ophør? PDrachm.
(BerlTid.'/7l925.Aft.5.sp.2). Disse . . Forsk-

ningsresultater udelukker imidlertid ikke, at

den samme Søslange hvert Aar . . vender
tilbage: nu har den og den fundet Kræft-
bacillen ! Pol.^''/sl928.1.sp.3.

i!!»øsling:, en. ['søsleq,] (ogs. Sysling

50 ['syslen] Moth.S1012. Aakj.VB.88. Hou-
mark.BB.44. jf. Feilb.). fit. -er (KSelskSkr.

IX.706. Aarb.1886.141. Pont.UE.16. Asfal-

tensCowboys.(1940).61) ell. (sjældnere) -e (An-
tiquariskTidsskr. 1846 - 48. 229. NordiskKul-
tur.XXIX.(1936).185) ell. (især efter talord,

om pengesum, pris olgn.; 1. br.) d. s. (Ved
JulelampensSkær.l926.46.sp.l). {ænyd. søs-

ling, sysling; fra nt. s6s(s)ling (ogs. ses(se)-

ling), 'mnt. sosling (se Aarb.1886.174), jf.

60 hty. sechsling (se Seksling 2); afl. af (m)nt.

soss, ses, seks \\ en anden (nu næppe br.)

afl. er Søsken, Søssen fSøsken, en . . en

lille Skjerv. I Tiggersproget har jeg ofte

hørt: giv mig en ^øQen.CollO.); efter ni.
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soschen, sossen, jf. mnt. sesken, (ældre og

dial.) holl. zesken, sesken, seskijn, eng. f
seskyn, suskin) egl. (foræld.) om mønt (opr.

af sølv) med værdien 6 penninge, '/, skil-

ling, præget i Liibeck fra ca. 1388, i Danmark
fra 1424-1651 (KSelskSkr.IX.706. KrErsl.

ErikafP.155. NordiskKuUur.XXIX. (1936).

162); m. h. t. forhold i nyere tid dels (jf.

LKragballe.Minder.(1904).53. Feilb.; dial.)

om tyske mønter (der anvendtes i Sønder-

jylland og visse steder i Nørrejylland; jf. u.

lybsk sp.l43**), dels (nu især gldgs., jarg.

ell. dial.) i mere ubest. anv., om forholdsvis

ubetydelig (kobber)mønt ell. om lille

pengebeløb i al alm. (spec. om (ussel,

ringe) almisse, „skilling'', ,,skærv"). *(han)
En Sosling strax af Lommen tog,

|
Bad han-

nem (o: tiggeren) ey mistykke
|
Det lidet.

Reenb.II.273. for et Pund Oxe-Kiød (gav

man) icke meer end en Søsliag. Holb.bW.
11.4. en Kop Kaffe kostede en Søsling.

Feilb.BL.65. Giv mig en Søsling ! Z)<fei?.

UfF. Man gav de fattige en Kobbersys

-

ling . . naar de var værdigt trængende. Wied.

L0.2.
II

ofte i nægtende, afvisende udtr., især

(jf.: „Høres endnu i Talespr." Levin.) i

forb. ikke en søsling. De . . faaer (ikke)

en Søsling. PAHeib.Sk.1.282. Pont.K.69. jf.

IV rød 1.4: jeg (har) ikke saa meget som en

rød Sysling i Lommen.HRaage.Svamp.(1934).
160.

II jf. DreUng: halfsysling. Moth.HSl.
hans Negle . . er ikke større end Halv-
ayslingti. JPJac.(1924). 1.25. \\ i leg. (i legen

„daleren gaar'' synger man) Her la'r jeg

en Søsling vandre
| fra den ene til de andre.

HjLcgeb.92. især om en (ikke gangbar) mønt,

der brugtes som slagskilling i klink. OrdbS.

(gl.-kbh.). Der blev i Skolen spillet „Søs-
ling" om Knapper. UPHanss.T.64. Feilb.

IV353.
t Sø-8ined, en. \ makrelfisken sankt

Peters fisk (jf. Kobbersmed 2.2, I. Smed 3.3^.

vAph.Nath.VII.512. -smelt, en. (nu tujeppe

br.) \ d. s. s. Havsmelt. Funke.(1801).I.

313. -Knogel, en. (nu næppe br.) d. s. s. Hav-
snegl. vAph.Nath.VII.406.412. Krøyer.Er.

265. -Hol, en. {efter ty. seesonne, fr. soleil

marin; zool.) søstjerne af slægten Solaster

(med talrige straalelignende arme). vAph.
Nath.VII.513. Boas.Zool.'206. jf. EPont.
NorgesNaturligeIIist.il.(1753).292. -»ol-
dat, en. (jf. Land-, Skibssoldat, Søfolk 2

samt u. Soldat 1 ; nu sj.) soldat, som gør tje-

neste om bord paa el orlogsfartøj; marine-

soldat. LTid.1748.S06. MilConv.VII.683. Det
li<'giment . . forsynede udelukkende Orlogs-

flaadfjn med SasomsiteT. Winlh.IX.206.-mom-
merfU|;l, en. (jf. -vinge; zool.) sommerfugle-
lignende havsnegl; tnnaesnegl. NordConvI^ex.*
V1.565. IJ&II. -spejder^ en. medlem af el

særligt (drenge)spejderkorps, som dyrker ro-

ning, sejlsport olgn. Iljemmet.*/il913.522.sp.l.

IierlKonv.XX.117. -Mpejl, et. [1] (jf. Hav-
spejl, Spejl 3.1 ; (S, 1. br.) en søs overflade,

vandspejl. Amberg. de høieste Bjerge hæve
sig ti Tommer over SøspeSlet.VThist.TVll.
191. smst.420. en Flok Ænder (skar), i Til-

løbet for at liomme paa Vingerne, Søspejlet

op.Madelung.GM.228. f -spindel, en. I)

forgællesneglen pelikanfod, Aporrhais (pes pe-
licani). vAph.Nath.VII.513f. 2) (jf. Søedder-
kop^ havedderkop, smst.514. VSO. ZoolDan.
IV.117. -sprog, et. (jf. Skibssprog; nu

10 1. br.) sprog(form), som er karakteristisk for

søens folk; sømandssprog ell. -jargon. Reiser.

11.462. naar han (o: en skibskaptajn) først

. . har faaet en Flaske Viin til Livs, kan
han ikke tale een eeneste Meening uden i Søe-
spToget.PAHeib.R.II.73. VSO. MO. Scheller.

MarO. -sprøjt, et. (jf. Sø 6, Sprøjt 1 og
Søskvæt; ^^. UnderDannebrog.l936.69.sp.l

.

ISøssel, en. se Syssel.

SSøssen, en. se u. Søsling.

Nø-stad, en. (-f -sted. Holb.Kandst.
II. 1. JKierulf. (Rahb.Min. 1796. III. 153)).
(glda. flt. siostæde (GldaKrøn.133); jf. Land-
stad 2 og Sø-by, -købstad, -plads; især

O) by (købstad), beliggende ved havet, Dant-
zig og andre Søe-Stæder. Holb.Hh.1.273.
Hallager.42. Drachm.STL.245. SydfynskeS.
107. t -stand, en. sømandsstand. Mali.

110.44. -stat, en. {ænyd. d. s. i bet. „sø-

etat") i) (jf. 1. Stat 1 og Landstatj f ^9^' om
30 søvæsenets ell, marinens tilstand; de til en

stats marine hørende personer og skibe m. m,;
søetat; sømagt (krigsflaade), de gamle Bo-
jarer . . saae ham selv (o: Peter den store)

gaae alle Grader igiennem saavel ved Søe-
som Land-Staaten. Holb.Hh.I.314. (kongen
satte) sin Sø-Stat . . udi en mægtig og frygt-

bar Stmd.Langebek.VT.38. 2) (jf. I. Stat

6.1^ stat, som ligger ved, har adgang til havet

(og derfor raader over en (betydelig) handels-

40 (og orlogs)flaade); sørige; sømagt. Danmark
og Norge . . ere Søeriger, og begge tillige

udgiore de en Søestsit. Mali.HG. 12. Ursin.

D.104. Danmark var en Søstat med Kolo-

nier. Tilsk.1939. 1.69. -sten, en. I) (jf.

Landsten 1, Marksten; fagl.) større sten, som
indvindes fra havbunden ell, strandbredden

og bl. a. anvendes til byggeemne ell. som
mindesten. Gnudtzm.Husb.7. Hage.*862. 2)

f betegnelse for rav af en særlig størrelse.

^^ Tønderav eller Søcsteene, fra V« til 8 Lod.
VareL.(1807).II.364.

Høster, en. ['søsdar] (tidligere ofte (skre-

vet) Syster. Moth.S1009. Holb.DH.1.96.
Schousbølle.Saxo.8. Junge.354. Orundtv.Sang-
Værk.II.(1839-41).124. Cit.l820.(IIjort.B.I.

315). jf.: Y læses som ø i . . Syster. Iløysg.

Anh.23 samt: i almindelig daglig Tale (sagdes

i kbh.) Syster. UDahlerup.GT.73 ; sml. ogs.

Sysse u. Susse^. flt. søstre ell. (nu næppe i

rigsspr.) søstere (Oram.(KSelskSkr.IV.13),
sa.(DMag.6R.I.378). jf. Thorsen.76). (æda.

systir, systær ofl. (Brøndum-Nielsen.QQ.III.

169ff.), run. systia, sv. syster, no. søster,

oldn. systir, urnord. swestar, eng. sister, ty.

27*
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schwester, (m)nt. oldfris. suster, holl. zuster,

got. swistar, jf. lat. soror, gr. éor, sanskr.

svåsa-; besl. m. Svend, Sviger-, jf. ogs. Svo-

ger; S7nl. Faster, Moster)

1) kvinde, som har fader og moder
(jf. Fuld-, Hel-, Samkuld(s)søster) ell. en

af disse (jf. Halv-, Stifsøster samt sammen-
bragt søster M. samraenbringej fælles med
en anden, (ofte m. nærmere angivelse af

søskendeforholdet ved gen. ell. poss. pron. ell.

V. hj. af præp. til, sj. ad f*En Syster ad
Drengen paa Timen sprang til. Grundtv.Sang-

Værk.II.(1839-41).124; jf. ad 6.^)). Hun er

. . i Sandhed min Søster, min Faders Datter,

men ikke min Moders Batter. lMos.20.12.

En retskaffen Cabeleer tar aldrig Afskeed
enten med Bror eller Søster, naar hånd vil

Blsi&es. Holb.Vgs.Y2. Bagges.IY28. *Stork!

Stork! favre Smaa
|
Bringer du vor Moder:

I
Er det en Søster med Øine blaae?7ng.

RSE.VIII.71. *Min kjære UUe Søster I Frw
Heib.SA.14. en Søster til den store Rachel.

Watt.PF.76. ved (farmoderens) Død blev

(værelset) benyttet til Sovekammer af Sø-
strene (o: mine søstre). LuisBramsen.0. 4. de
skønne Søstre de Qiomxick.IsakDin.FF.275.

II
(dagl.) i ubest. f. ent. nærmende sig anv.

som propr. JRPaulli.SB.12. Søster skulde
„besørge stort".AndNx.LK.52. han . . gik

op for at lege med Søster. HansFovls.HF.23.

lille (Bagges.Danf.II.365. SorøAmtstid.*''/ii

1944.1.sp.4) ell. store (se stor 6^ søster,
om den yngste ell. ældste datter (pige) i en
familie, jf. Storesøster og: saadan tænkte
LiUesøster.PoV'>/id944.3.sp.3. i (børne)-
rim (se ogs. Feilb.): *Søster gaaer paa Lange-
broe

I
Og kjøber Barnet nye Skoe. Thiele.^11,

1.128. *Een (fisk) til Søster og een til Bro'er.

smst.— om Søster anv. som propr. (døbenavn)
se JohsSteenstr.MK.39.

||
(i formelt spr.)

m. foransat titel som Frøken (nu næppe
hr. Jomfru. FGuldb.I.142), Fru. SMBeyer.
E.163. PHans.KK.108. Vil De være saa
venlig at hilse Deres frøken søster fra

mig
j II

talem. nu kan du godt skrive
efter din (døde) søsters (sommer)løn, se

skrive 4.2. gøre noget med (sin) søsters
fingre (ell. haand. OrdbS.(kbh.). arm. Krist.

Ordspr.342), {ænyd. d. s. (Mau.I.221); især
dagl.) udføre et arbejde forsigtigt ell. (især)

overfladisk, sjusket, uden (behørig) energi ell.

grundighed. Moth.S1009. Krist.Ordspr.89. De
første Tag (o: ved hejsningen af en sømine)
er af den Art, som man i Sømandssproget
kalder „at tage med Søsters Fingre". PoJ."/,
1935.Sønd.l6.sp.4. Feilb.1.290.III.760. UfF.
II (jf. bet. 4.i; billedl. (Israels) troløse Søster
Juda. Jer.3.7. (orlogsmanden bør) betragte
Coffardimanden som sin værgeløse Søster.
StBille.OaU.9. *Velkommen hjem til Mo-
ders Hus, vor Søster, Hjertenskære (a: Søn-
derjylland) ! Pont. (Ude og Hjemme. (BerlTid.)
*'U*1918.3.sp.l).

'

^ '
' ^

2) (mindre br.) hundyr, som har for-

ældre ell. den ene af dem fælles med et

andet individ. Cit.beg. 18.aarh.(GkS799.
102; se u. Gat 2.i;. D&H. || ogs. om dyr af
samme race. Den sorte So . . er mere om-
gængelig end dens hvide Søster. SorøAmtstid.

''M944.5.SP.3. II
i tiltale til en ko: JVJens.

JB.87.

3) overf. anv. af bet. 1, om person. 3.1)

kvinde opfostret ell. opdraget sammen
10 med en anden (andre); næsten kun i ssgr.

som Die-, Foster-, Mælke-, Patte-, Pleje-

søster. 3.2) (jf. Næst-, Svigersøster; nu ikke

i alm. spr.) nær kvindelig slægtning.
Nei, Fru Søster (o: til en svigerinde) I det vil

Rosine aldrig gjøre.Gylb.II.SO. om hustru:

Raguel kaldte paa Edna, sin Hustru, og
sagde til hende: Søster! lav det andet Kam-
mer til.Tob.7.18. 3.3) om kvinde, der har
samme beskæftigelse som en anden, tilhører

20 samme lav, samfund olgn. FGuldb.II.132.

Min elskede Kunstsøster! Vær mig (o:

M. Wiehe) god i Aften . . Vær ikke bedrøvet
over mig min kjære Søster. Cit.l851.(Fru
Heib.EtUv.nV.177).

\\ (jf. Kor-, Læg-, Or-
denssøster; katolsk-kirk.) kvindeligt medlem
af et katolsk samfund; især: kvindeligt med-
lem af et klostersamfund; nonne. Carst.Verv.

134. Gylb.(1849).IX.47(se u. Broder 2.i).

Alle Søstre vil om et Øjeblik forlade Klostret

30 i 'Procession.Drachm.Vag.139. Schindler.Li-

iurgi.(1928).109. tjenende søster, se tjene.

II (jf. Hospitals-, Kors- (3), Slumsøster;

især hospitals-spr.) kvinde, som er uddannet
i og beskæftiget med forsk, humanitært arbejde,

især sygepleje; sygeplejerske; diakonisse.
Jeg ligger vaagen og hører Lægen give Sø-

steren en sagte Ordre. Bønnelycke.Sp.83. Sog-

nets Søster, den store, dygtige . . Diakonisse

Am&]ie.Lauesen.S.194. Søster kom og med-
40 delte, at Besøgstiden (paa hospitalet) var

torhi. Bjarnhof. LE. 153. barmhjertige sø-
stre, se barmhjertig 1. i ordspil m. bet. 3.7

slutn.: Heib.Poet.VI.248(se u. barmhjertig

^)' II (jf- Gildes-, Lavssøsterj om kvindeligt

medlem af et gilde, en forening. Hvilke brødre

og søstre som indgår udi dette gildeslav. Cit.

1739.(Vider.III.146).Weinwich.Stevns.(1776).

72.
II
foran (for)navn ell. i tiltale; dels om non-

ne (Drachm.Vag.139.148); dels om sygeplejer-

so ske, diakonisse. *S øster Edith har Nattevag-

ten. 4a;c7.<SZ).///.i<?4. LeckFischer.Ka.25. 3.4)

om kvinder af samme beskaffenhed, med samme
ell. lign. egenskaber ell. (jf. bet. 3.3) samme stil-

ling; navnlig: kvindelig kønsfælle; medsøster.
de unge Landsbyepiger see . . deres Systre (o:

købstaddamer), glindsende i Silke. Junge.354.

*Ej har dine (o: Ingeborg Stuckenbergs)

Søstre paa tyve Aar
|

. . den Straaleglans af

usigelig \dkdJ.SophClauss.DV.171. Al Mode
. . hviler paa den Sikkerhed man har for at

Søster vil gaa klædt som Søster ved Siden

dit JVJens.RF. 117. 3.5) (især relig.) om
kvinde, som er forbundet med andre
ved trosfællesskab; kvindeligt medlem af
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en menighed. Brødre og Søstre, vi skilles

nu &d.Salmnj.668.1. Eto.(1914).IY3(se u.

Søsterskab 1). Grundtv.SS.III.64. || spec.

(kirk.) om Icvindeligt medlem af et herrn-

hutersamfund. Hersl.fJLundbye.Herrnhutis-
men.(1903).148). Kierk.VIII.62(se u. Brødre-

menighed). FCHøy.Chnstiansfeld.[1923J.5.
\\

i tiltale ell. foran navn. „Barnet maae dog
vide det — Ikke sandt Broder Rødøye?" —
„Jo Søster — for at tage sig i &gt."Ew. lo

(1914).IY12. Han havde . . iagttaget, at

Broder Hvide-Løg undertiden greb Syster

Magdalene — en UUe butted Kokke-Pige . .

i Barmen. sms<J7. 3.6) (nu mindre br.)

kvinde, som er forbundet med andre ved ven-

skabsbaand; veninde. Reenb. 1.419. *Søster,

hvad føler du |
Om jomfrueligt Hierte?

Steners.Poes.7. De kunde have kaldt hende
min Veninde, min Søster, om De vilde.

Anderledes har jeg aldrig behandlet hende. 20

Kofoed-Hansen.KA.II.388. Vor Ungdoras
frimodige Søster (0: Ingeborg Stuckenberg).

SofhClauss.DV.ni. Regitzes Veninder kom
for at se til deres syge ^\i%iQX. Kidde.ÅE.I.
184.

II
t tiltale. Ach min leeve Søster Geske!

er det sant, at din Mand er bleven Bot-
mesteT.Uolb.Kandst.IY9. hvor er fat Søster,

mig synes dog, at du er bleven noget stor-

agtig. sms<. 3.7) (dagl., nedsæt.) kvinde,
som er hengiven ell. forfalden til noget, 30

sysselsætter sig med noget i udpræget grad,

til overmaal; nu næsten kun i ssgr. (jf.

D&II.) som Bede-, Drikke-, Græde-, Kaffe-,

Sladder-, Snakke-, Spillesøster (2). ||
(nu

næppe br., jf. dog Bugsøster^ om letlevende,

utugtig kvinde; i forb. som lystig søster.
vAph.(1759). jf. u. bet. 3.8: en saa kaldt

barmhiertig Søster, eller for at bruge
det haardere Udtryk, en Skiøge. Tode.M.182.
3.8) (jf. bet. 3.6 ; dagl. ell. vulg.) i spøg., for- 40

trolig omtale af ell. (især) tiltale til et barn
ell. til en (ung) kvinde (som man føler sig

tiltrukket af). JVJens.K.99. »Og så en Pige
i noget lilla,

|
og så en Søster i noget drapt.

TomKrist.F.42. (soldater) smaafløjtede ad
mig, en og anden sagde: God Aften, Søster!

Aa.seHans.EK.119.

4) overf., om ting ell. forhold. 4.1) (især Q))
om ting, som er ligestillet ell. beslægtet
med, svarer til ell. ligner en anden (andre). 50

Phønixb.TC.II.Nr.5.4(se u. Frier 2). Fasting

. . giver det følgende (digt) Fortrin for dets

skiønne Søstre her i Samlingen. A^t/erup

Rahb.VI.375. •Det venstre af mine Bryster,

I
. . du kyssede paa —

|
det højre med maa

saa gerne du faa,
|
det skammer sig nu for

sin Søster. /^oJ.s(ein.D.25. Tænker (det ufuld-
endte skib) vemodigt paa sine to lykkelige
Sosfre, som (nu) pløjer de store Havo.
IirrlTid.''U1922.M.l.sp.5(jf.iimteriikih). (^, 60

lor.rld.:) „Kirsten Myg," sagde Søren og
spillvd Hjerter fire ud. „Og hendes halv-
galc Søster," fortsatte Rasmus og lagde
Firen til i Ruder (anm.: Kirsten Myg og

hendes Søster - to ganske værdiløse Kort
(i styrvolt)). JPJac.(1924). 1.314. \\ om grup-
pe- ell. rækkevis samhørende elementer i

naturen ell. bebyggelsen, „de syv Søstre", —
syv høje Bakker, der strække sig i Række-
følge gjennem Landet. HKaarsb.DT.61. de
seks søstre, navn paa en række nu ned-
revne huse, ogs. kaldet Nybørs, i Børsgade i

Kbh. mellem Børsen og Knippelsbro; se fx.

ArkivMus.II. 136. FHendriksen.Kbh. Billeder
fral9.Aarh.(1924-27).66. \\ om himmellegeme
(navnlig i personificering). *en Strøm af Lys
. . ledte mig (0: engelen Gabriel) imellem
salige Verdner,

|
der skulde glæde sig ved

Søstrens (0: jordens) Fielse.Trojel.il. 14. Det
er ud fra Moder Jord, (Thøger Larsen) be-
griber Stjernerne, hendes Søstre. Friis-Møll.
SB.14. Søster Sol (maa) som Tidsbestemmer
dele Herredømmet over Tiden og Festernes
Afholdelse med Broder Ma&ne. Ellekilde.DJ.

14.
II

talem. (som opfordring til at drikke;
nu næppe br.): drik, mens I lyster; tønden
har en søster. Mau.1354. Nysted.Rhetor.50.

4.2) {nt. (dicke) siister, holl. zuster, en slags

bagværk; vel til bet. „nonne" (se Søster 3.3^;
;/. I. Munk 4.3, I. Nonne 3.ij m. henblik
paa bagværkets buttede form; sml. Søsterkage)

f en art bagværk. Moth.S1009. 4.3) (især [g)
om forhold, følelse, (kunstnerisk) frembrin-
gelse ell. retning, videnskab(s-disciplin) osv.,

som har samme oprindelse som ell. ligner
noget andet. Kjærlighed, Sjælens Vellyst,

sejrede over sin legemlige Søster, Elskov.
Tode.IX.148. det maae da endog synes, som
Dannersproget ikkun var det Germanskes
unge selvraadige Systei. PEMiill.Isl.il (jf.
Søstersprog^. (mytologien) er en selvstændig
Videnskab, saa rig som nogen af dens Søstre.
Vodskov.SS.135. *Sorgen er kun Glædens
Søster. TDitlevsen. LilleVerden. (1944). 65.

\\

talem. (nu næppe br.): ingen sorg uden
søster, en sorg følges gerne af en anden.
Mau.II.324. Moth.S1009. *Hver Sorg en
Syster har: en Sorg en anden slukker. PJuei.
LL.103.

II
i personificering. Siig til Viis-

dommen: du er min Søster. Ords.7. 4. »Jeg
(0: „Gerning") har en Søster, hedder Tro.
Jørg. Overs, afHofmannsthal: KomedienomEn-
hver.(1915).93. talem.: hvor søster sladder
slipper ind, lukker broder løgn intet ude, se

II. Sladder 1.

Søster-, t ssgr. (i nogle tilfælde vekslende
m. Søstre-, dels i enkelte ssgr. som flt. (se

Søsterbarn^, dels i ssgr., der betegner hvad
der vedrører, er fælles for søstre, se Søsterpar
samt Søstre-^, især til Søster 1, fx. (foruden
de ndf. behandlede) ssgr. (især Qj) som Søster-
had (se u. Broderhad^ -kys, -kærlig(hed),
-mord, -morder(8ke), -pligt; endvidere en
række QJ ssgr. til Søster 4.1 og 8, fx. Sø-
ster-begreb, -by, -bygning, -dialekt, -digt,

-disciplin, -folk, -færge (jf. -skib^, -gaard,
-haandskrift, -institution, -kirke, -nation'

-rige, -selskab, -stad, -stat, -videnskab.
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-baad, en. [4.i] (jf. -skib; 1. br.). Pol.*/,

1912.2.sp.2. NatTid.''U1937.54.sp.2. -barn,
et. fit. -børn ell. (sj.) søstrebørn (Moth.

S1009). {æda. (fit.) systær børn (DGL.II.

28), oldn. systurbarn; nu J. br.) barn af en

persons søster; søsterdatter ell. -søn; i flt. ogs.:

børn af søstre. Holb.Didr.1.8. Rosenk.ES.1.26.

Vor kære Tante . . er afgaaet ved Døden . .

Søsterbørnene. PoL*/ai945.S.sp.7. -blok, en.

[4.1 ] {eng. sister-block) ^ blok (4) med en lo

skive i hver ende. TeknMarO.14. KuskJens.

Søm.61. -datter, en. {peda. systær dottær,

oldn. systurdottir) ens søsters datter. Søster-

Søn og SøsteT-Bottei. Holb.NF.(1728).II.93.

Tode.IX.360. min anden Søsterdatter, Frue
V^.Gylb.(FruHeib.EtLiv.*I.97). Feilb. jf. Sø-
sterdatter-datter (Moth.S1009), -søn
(smst. CBernh.Y.87. D&H.). -«lel, en. {glno.

systurdeild ;
jur., foræld.) d. s. s. -lod. Slange.

ChrlY.748. -hos, et. 1) [3.5] (1. br.) søstre- 20

hus. KirkeLeks.I.219. \\ om bygning i Chri-

stiansfeld. EPont.Atlas.VII.208. 8aVIV.177.

2) [4.1] (sj.) hus, der er mage til ell. ligner et

andet, de sex søsterhuse (0: „de seks søstre"

i Kbh.).ArkivMus.II.149. -kage, en. {sv.

systerkaka (sv. dial. ogs. syskonkaka^, no.

søsterkake, nt. siisterkoken, -kook; vel til

Søster 4.2; om en anden forklaring (afl. af

det ty. bynavn Soest^ se fx. KNyrop.SVS.61 ||

bag.) kage bagt i form, tilberedt af hvedemel, 30

smør, sukker, mælk og æg og tilsat rosiner,

mandler, sukat olgn. Kogeb.(1710) .144. *vor
Søsterkage, bestøvet

|
med det hvideste

^\\)sk&r.Oehl.Digte.(1803).288. Her (i vild-

mosen er) Tuer saa svampede som Søster-

kage. Blich. (1920).XXIII.149. FrkJ.Kogeb.
325. -liden, en. se -lil.

Søsterlig, adj. ['søsdarli] adv. d. s. ell.

-t ell. (t) -en (Moth.S1009. Heib.Poet.VI.
280. Oylb.(1849).VII.100). (sv. systerlig, 40

eng. sisterly, ty. schwesterlich) adj. til

Søster: som tilhører ell. (især) er ejendomme-
lig for, passer sig for en søster (søstre); ogs.:

som staar i søsterforhold til; søster-. Moth.
S1009. (rivalinden) modtog . . hende med et

søsterligt Kys.Tode.IX.306. Collins aandrige
Datter . . hvis ægte søsterlige Sindelag og
Deeltagelse for mig ofte drog mine Tanker
til }liemmet.HCAnd.AIL.248. (hun) tog sig

af (den syge) paa den søsterligste Maade. 50

Pont.DR.H.43. Hun gav (broderen) et søster-

ligt Dask i Ryggen. LeckFischer.Ka.l92.
\\

om forhold ml. mand og kvinde: uerotisk;

(kun) venskabelig; platonisk. *kun søsterligt

til mig (pigerne) smiMe.FGuldb.I.lO. Ko-
foed-Hansen.KA.II.374. hun nærede kun
søsterlige følelser over for sin ihærdige til-

beder
i II (jf. Søster 4; 1. br.) billedl. Den

svenske Kyst smiler saa søsterlig saa dansk
til mig. HCAnd.Breve.I.ll. Pronominer og
Bøjningsendelser (i tokarisk) havde en søster-
lig Lighed med dem, der kendes fra Latin.
FrPoulsen.(Pol.'''/iol941.9.sp.6).

|| i søster-
lig forening olgn. Hauch.DV11.140. Aldrig

nogensinde har Skjaldekunst og Tonekunst
været mere søsterligt forenede end (hos
Bellman). ChKjerulf.FE. 14. søsterlig ven-
inde. Bagges.Y182. Heib.Poet.X.307.

\\ det
søsterlige vclgørenhedsselskab (Resol.

''*/b1795) ell. (nu) selskab (Krak.l944.II.

2628), godgørende selskab stiftet 1790 af
borgerdøtre til fremme af trængende pigebørns

undervisning og opdragelse. Q) -hed, en.

Grundtv.PS.VII.270. PoU*U1932.7.sp.5(se u.

Moderlighed^.

ISøster-lil, en. (sj. -liden. FrNygaard.
SB.48). {ænyd. søster lille; poet., højtid, ell.

spøg.) lille søster. Netop idag er der Fød-
selsdag hjemme

|
. . Søsterlil! kunde jeg høre

Din Stemme
|
Juble til Kringlen og ved

GhokoladelJHelms.S.128. (baronessen sagde)

at hendes „kære Søsterlil" var rejst ned for

at hente hende. Pont.LP.V38. jf. Søster 4.i:

*Hvor Bækken går, er den strænge, tung-
sindige Hede mild.

|
Til Bækkene i dit

Hjærte den synes en SøsteTlil. Rørd.DT.93.
-lod, en. I) (ænyd. d. s., oldn. systurhlutr;

jf. -del og Datter-, Kvindelod; jur., foræld.)

en søsters arvelod (der før 1858 udgjorde det

halve af en broders). Holb.DNB.538. Qvindes-
personens eene Lod kaldes en Søsterlod.

Nørreg.Privatr. II. 261. Rigsdagst.L. 1857. sp.

810. OThyreg.B.229. 2) (dial.) overf., om
den mindre part ved deling (mods. Broder-
partj. BornhOS. -mand, en. (glda. d. s.;

nu kun dial. ell. arkais.) mandsperson,
med hvem man ved sin søsters ægteskab er

blevet hesvogret. OGuldb.VH.1.695. Blich.

(1920).XXV11.24. GyrLemche.S.II.169.221.

MDL. AarbHolbæk.1922.128. -par, et. (1. br.

Søstre-. Gjel.GD.160). (jf. I. Par l.i ; især (O).

*Hvad har adsplitted det foreened Søster-

Par? fio^&.Mel.Tfg. ;/. Søster 4.3: *Hun ken-
der baade Sorg og Glæde,

|
det Søsterpar,

som følges ad. HGreensteen.Udv.Digte.(1898).

9. -pige, en. \) (jf. I. Pige sp.777*^^-; dagl,

især spøg. ell. kælende, nærmende sig anv.

som propr.) i om- ell. (især) tiltale til en

(pige, der er) søster; ogs. (jf. Søster 3.8;

jarg.) anv. i tiltale til pigebarn ell. (ung)
kvinde, naa, søsterpige, kan du saa sige

pænt tak!
j
nu skal søsterpige(n) i seng! I

2) [3.6] (sj.) lille pige, som er søsterlig veninde

med en anden (andre). Molb.Ev.469. -seng,
en. (jf. Søskendeseng; især dagl.) bred seng,

som tjener til natteleje for fiere; især: senge-

leje, som opredes til flere i nødstilfælde og

navnlig paa gulvet. Amberg. Blich.(1920).

XIX.65.JNPanum.Bornholm.(1830).Till.44.
Der var redt en Søsterseng paa Gulvet.

Drachm.SS.73. Jesp.Levned.162. AarbHol-

bæk.1934.32. jf.: de maatte rede Søsterseng

til ham paa nogle Stole. Oehl.Er.III.97. \\

billedl. *Lyngheden er vor (o: zigeunernes)

Seng, see den er bred,
|
En Søsterseng af

friske, sunde Urter.HGAnd.SS.XI.497. Mel-

lemdækket . . er nærmest at betragte som
én stor opredt Søsterseng. Og Kønnene fin-
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der sig tilrette indbyrdes. Drachm.HI.310.
-skab, et. (glda. systerskab) I) (1. br.)

det at være søster til nogen; ogs.: søsterligt

forhold. Ing.KE.lI.37. D&U. \\ til Søster

3.5, om forhold inden for et trossamfund, der

gik mange MandsPersoner ud og ind hos

hende (o: en pietistisk dame), som alle

kaldte hende Søster . . dette Søsterskab . .

var faldet (naboerne) noget mistænkeligt.

Ew.(1914).IV3.
II

(sj.) pagt, inderlig for- {o

ening indgaaet ml. kvinder, de to Pigebørn
(havde) prikket sig i Fingren med Synaalen,
blandet Blod og svoret et evigt Søsterskab.

IsakDin.FF.21. 2) (til Søster 3.3; hist. ell.

relig.) sammenslutning, samfund, lav af
kvinder. Moth.S1009. Margrethe, et christe-

ligt Navn, hun venteligen haver faaet ved
at lade sig indskrive i et Søsterskab. S«Am.
Hist.III.502. Andre Klostre søgte Optagelse
i (Maribo klosters) Søsterskab . . og flere 20

fornemme Mænd og Kvinder lod sig udnævne
til „Brødre og Søstre udenfoT'\Trap.*IV19.

jf.: Kædens Medlemmer danner et Broder-
skab — man kan ogsaa sige et Søsterskab,

idet der optages baade Mænd og Kvinder.
KvBl.**/xl906.1.sp.l.

II (jf. Søster 3.*; om
kvindekønnet, romanesk (0: romantisk) vilde

i vore Dage det heele Søsterskab kalde den
Pige, der for at forlove sig med en Karl,

vilde see paa andet end hans Skabning. 30

Rahb.Tilsk.1797.665. -skib, et. [4.i] (jf.

-baad^ ^ fartøj bygget efter samme plan og

i (omtr.) samme størrelse som et andet; ogs.

(1. br.): fartøj tilhørende samme rederi som
et andet (Sindballe.Søret.(1936-38).448). Mohr
&Nissen. Ty.-da. Ordbog. II. (1904). 557. Or-

logsværft.SS. -sprog, et. [4.8] (jf. Side-

sprog; aprogv.) sprog, som er nær beslægtet

med, staar paa samme trin inden for en sprog-

gruppe som et andet (andre). JBaden.OrtO. 40

XIII. de to Søstersprog (0: dansk og svensk).

Brøndum-Nielsen.GG.I.Fort. -stange, en.

[4.1] (fagl.) stang, der rammes ned lige op til

en telefonstang olgn. for at støtte denne.

TelegrTelef.268, -søn, en. (æda. systær sun,

son (DOL.I.22.VIII.280), oldn. systursonr)
ens søsters søn. Holb.Ul.I.12. Pauli Søster-

Søn (Chr.VI: systers 8øn).Ap0.23.16. Tops.
1.254. Feilb.

Sø-stille, et. (jf. Havstille; I. br.) 50

havblik. FynsTidende.*Ul928.18.sp.l. -stjer-
ne, en. I) (jf. Havstjeme, Korsfisk, Naale-
pude 2.1, Stjemefisk 1 og 1. Stjerne 6.8;

zool.) stjerneformet pighud af klassen Asteroi-

dea, spec. den i danske farvande alm. arl

Asterias rubens. LTid.1740.334. (jeg stirrede)

ned igjennem det klare Vand, hvor Sø-

stjerner og Igelkjær og andre Skaldyr sadde
faste paa Bunden. Hauch.Mfli. 109. Liitken.

Dyr.596. DanmFauna.XXVII.24. 2) (nu eo

næppe br.) \ hvid skallesluger, Mergus al-

bellus (med en stjernelignende plet paa spejlet).

EPont.Atlas.I.620. vAph.Nath.VII.521. 3) ^
navn paa forsk. plarUer, der kan minde om

en søstjerne (1), navnlig kaktus ell. kaktus-
lignende planter, fx. Astrophytum asterias

Lem. (JBrems.MineKaktus.(1935).34) og den
kaktuslignende stueplante Euphorbia ohesa
(BerlIllTid.^''Uxl935.7); ogs. (dial.) om gærde-
snerle, Convolvolus sepium L. (Skattegraveren.

1886.1.73). -storm, en. {oldn. sjofar-

stormr; ;/. -vind; 1. br.) storm paa søen (ha-
vet). Amberg. Brandes.IX. 138. O -strand,
en. I) [1] (1. br.) søbred (1). Markman.PB.284.
2) (jf. Havstrand^ strandbred; strand (1).

DSkæmtev.1.7. vAph.(1759). Hauch.DVII.
119. KrErsl.DM.381.
ISøstre-, i ssgr. af Søster; dels som

sideform til Søster- (s. d.); dels (og især) til

Søster 2, om hvad der er fælles for, tilhører

ell. udgøres af flere søstre; se Søstrehus;
endvidere: S0stTehoh.FGuldb.il. 196. Søstre-

samfund (0: nonneorden). CBernh.NF.XII.
315. det store Søstretal (o : antal af diakonis-

ser). DagNyh.''/il913.Till.l.sp.4. -hns, et.

(ænyd. søstre huss, nonnekloster (DaViser.);

jf. Søsterhus) bygning, der tjener som bolig for

kvindelige medlemmer af trossamfund olgn.

KirkeLeks.I.220. \\ især (jf. Brødrehus^ om
en 1776 indviet fællesbolig for ugifte kvinde-

lige medlemmer af herrnhutermenigheden i

Christiansfeld. Riber.(Egeria.1,1.(1804).211).
FCHøy. Christiansfeld.[1923] .37.

Sø-stykke, et. I) (jf. I. Stykke 6.6

;

især mal.) marinebillede; søbillede (mods.
Landstykke 1). EPont.Atlas.il. 159. Bagges.

L.II.269. Goldschm.IIjl.il.55. SaVXXII.
1080. 2) (jf. I. Stykke 6.2-3; 1. br.) litterær

fremstilling, spec. skuespil, med motiv fra livet

til søs. NyerupRahb.III.235. BerlTid.^'/n

1935.Aft.6.sp.3. -styrtning;, en. (nu 1. br.)

^ (søens) styrtning (5.2); styrtesø. Forordn.^^/*

1705.§17. Ved enhver . . Søstyrtning svajede

Skibet mere og mere. Blich.(1920).XIX.190.
Harboe.MarO. VSO. MO. -stænk, et. [6]^
stænk af søvand (fra bølger, der brydes). Har-
boe.MarO. HBDhlp. 1.107. Aluminium . .

tæres hurtigt af Søstænk. SkibsMask.il.
-stærk, adj. I) (mods. -s\&g) om person:

som kan taale søen, ikke (let) bliver søsyg.

Moth.S1020. Blich.(1920).XXV11.189. Har-
boe.MarO. Min Reisefælle, der var mindre
søstærk end jeg og som derfor ikke havde spist

omh(ixd.Drachm.E0.374. 2) 4>- om fartøj:

stærk (solid) nok til at bruges til søs, især:

paa aabent hav; sødygtig. VSO. MO. Drachm.
STL.143. Kajak sælges . . søstærk. i^«i.*/i

1942.10.sp.6. -støvle, en. især i flt., om
lange, vandtætte læder- ell. gummistøvler (vand-

støvler), hvis skafter (i alm.) naar op over

knæene (til brug om bord ell. til at vade i

vand med). Moth. S 1021. Harboe.MarO.
Drachm.SS.86. Søstøvler, lange . . Gum-
mistøvler . . paa Skafterne en Rem til at

binde ora lloiterne. PolitiE.Ko8terbl."U1922.

l.sp.2. -svan;, adj. (jf. -syg 2; /. br.) ikke sø-

stærk{l). NatTid."'/i<,1929.Aft.9.8p.l. -H\ale,
en. i) (nu mindre br.) \ om forsk, (mer ell.
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mindre) svalelignende søfugle: stormsvale, Pro-

cellaria (Sal.'XXII.lOSO), ell. terne, Sterna

(hirundo) (EPont.Atlas.1.622. VSO. MO.
Sal*XXIII.265). Hauch.ND.288. Drachm.
PY43.

Il t isfugl, Alcedo ispida L. vAph.

Nath.VII.621. Raff.(1784).304. \\ f den
krognæbbede søsvale, fregatfugl, Fregata

aquila L. vAph.Naih.VII.523. 2) (jf. no.

sjosvale) t \ en slags flyvefisk. vAph.Nath.

11.435.

1

II.357. -svamp, en. (zool, nu lo

næppe br.) svamp (3), der lever i havet. vAph.

Nath.1.559. VSO. MO. f -»vin, et. navn
paa sødyr, især marsvin (1) (jf. Havsvin 1^

ell. haj (1). vAph.(1759). JFBergs.G.590.

VSO. -svæle, et. (jf. Havsvælg 1; poet.,

sj.) malstrøm. Hauch.DVII.124. -syg, adj.

(oldn. sæsjiikr; jf. land-, luftsyg) I) utilpas,

lidende, syg af (tilbøjelighed til) opkastning,

følelse af kvalme, svimmelhed olgn. ved at

færdes til søs (i uroligt vejr). Moth.S1021. 20

Robinson.I.ll. Heib.Poet.VII.357. jeg var

det eeneste Fruentimmer, der ikke var søe-

8ygt.Gylb.(Heib.Fam.l45). Scheller.MarO.
||

uegl. ell. i sammenligning. *naar til Vandet
den (0: Korsør) seer, da blegner den søe-

syg, ioT\iiTet.Oehl.PSkr.I.309. man kunde
blive søsyg ved at kjøre her (0: paa heden).

HCAnd.DB.9. et søsygt og faaret Udtryk,
som en Teolog, der var dumpet til Eksamen.
Esm.L184. 2) (sj.) tilbøjelig til at blive søsyg 30

(1); søsvag. Bliv i Land, er du søesjg.Rahb.

Tilsk.1798.604. HCAnd.BH.81. -syge, en.

(jf. oldn. sjosott) den tilstand at være søsyg

(1). Moth.S1021. Saadan Lærer er . . lige saa

nyttig som en Styrmand, der udi Storm
haver selv Søesyge.Holb.MTkr.492. de, der

lide af Søsyge (kan) med den største Lige-

gyldighed . . høre, at Skibet er nær ved
at ioTg3iae.Goldschm.EJ.371. OLBang.T.351.
KliniskOrdbog.(1921).238. jf.: Der er Folk, 40

som faar Søsyge, blot de hører et Dampspil
i&sle.Buchh.UH.97. \\ i udtr., der nævner ell.

Jientyder til formentlige midler mod denne
lidelse. Præservativ mod Søsyge. Heib.Poet.

VIII.325. (jf. FruHeib.EtLiv.I.144f. Heib
Hjem.42f. se ogs. u. Skrivepapir^, jeg er

præpareret mod Søsyge! . . jeg har Velin-

Eapiir om Benene, graat Papiir om Under-
vet, en Muskatnød i Hjertekulen og Lemon-

asie at sTpise\HCAnd.KS.I.145. FeUb. \\ her- 50

til ssgr. som Søsyge-fornemmelse (AndNx.
M.219), -middel (DagNyh.'y-,1912.2.sp.6),

-tablet ofl. t -syre, en. (ty. see(salz)såure)

saltsyre. PhysBibl.VIII.165. -sænkning,
en. (1. br.) ligfærd til søs, hvorved liget sænkes
i havet. PoVU1939.16.sp.4. -sætte, v. vbs.

-ning (FlensbA.^'U1931.7.sp.3. DagNyh.^'/i*
1932.6.sp.6). 4> sætte (et skib olgn.) i

søen (se u. Sø 6^. Firmaet N. N. har søsat
en Staal-Lastdamper paa ca. 3200 Tons. 60

Pol."/sl921.8.sp.4. Samme Dag, som „Chri-
stian den Syvende" sattes i Vandet, søsattes
60-Kanonskibet „8le&\ig".Orlogsværft.48. en
amerikansk Kæmpeflyvemaskines Søsætning.

VorStand.l942.41.sp.l. -taage, en. (1. br.)

havtaage; sørøg. Amberg. VSO. -tag, subst.

[1] (dial.) ^ tagrør, Phragmites communis
Trin., der vokser i søer. Gravl.N.103. -tak-
tik, en. 4>. jJ^ taktik til søs (m. h. t. søstrids-

kræfternes anvendelse). Søe-Tactique./'6oo-

titel.1799). Baden.VA.142. Scheller.MarO.
-tand, en. (jf. Pibemusling, Tandskæl ; 2ooi.^

bløddyr af slægten Dentalium (hvis skal lighter en
(elefant) tand). Lutken.Dyr.^305. Lieberkind.
DVI.444. -tang, en. [1-2] (nu 1. br.) beteg-

nelse for forsk, i søer ell. i havet voksende tang-
planter ell. tanglignende planter (jf. JTusch.
310), især om alger (VSO.) ell. (hav)bændel-
tang, Zostera (marina) L. (Blumenbach.
Naturhist. (overs.l793).449). LTid.1754.197.
*Sit Hoved har (havfruen) krandset med
Søtang og Siv. Hauch.Lyr.^240. Aarestr.D.
112. -telegram, et. ^ sig^ialtele-

gram, der udveksles med et skib ved flag-

system, ell. radiotelegram, der befordres pr.

skibs-radiotelegraf. Sal.^XXIII.205. -terri-
torium, et. I) [1] (især emb., jur.) terri-

torium, omraade, der er dækket af, bestaar af
indsø(er). LovNr.94*^U1931.§l. 2) til Sø 2;
spec. (jur.) om den del af havet, som ligger

nær ved kysten og de nationale vande (fjorde
osv.), og hvorover vedk. stat udøver en vis

højhedsret (i alm. tre ell. fire kvartmil fra
kysten). Baden.JurO. Bek.Nr.42"'Ul884.§2.
JurO.(1934). 144. \\ som modsætn. hertil: det
internationale Søterritorium. Frem.DN.152.
-tillæg, et. (emb., ^) løntillæg for det

militære personel af søværnet under udkom-
mando med ftaadens skibe. Lov*Ul869. Lov
Nr.96^^U1932.§830. -tjeneste, en. (emb.,

^) tjeneste til søs, spec. for søværnets per-

sonel. LTid.1731.78. naar Aarets Søetog er

tilende, og Mandskabet saaledes fra Søetie-

nesten a,igei3ieT.MR.1811.264. Scheller.MarO.

-tog, et. (jf. -togt^ enkelt fart (tog, togt) til

søs, spec. (jf. Orlogs-tog, -togtj med et krigs-

skib, en flaade. MR.1811.264 (se u. -tjeneste^.

II
nu især (navnlig hist.) om orlogstogt med

kamp som øjemed (krigstogt, vikingetog olgn.).

Holb.S0hist.lOl. Mall.SgH.56. Drachm.M.32.
AOlr.DH.1.68. -togt, et. 4^ d. s. (især

om øvelsestogt). MR.1817.16. Scheller.MarO.
-told, en. (nu sj.) told (især af varer)

inden for søfartens omraade. PEdvFriis.S.
112.180. Søe Tolden eller den saa kaldede
store Told, af Skibe og YaTe.KiøbmSyst.II.
187. til den lille Søe-Told henregnes Broe og
Slusepenge. srøsi.iSS. VSO. MO. -torsk, en.

[1] \ d. s. s. I. Knude 9.2. DanmFauna.XV
37. Lieberkind.DV.V247 . -tov, et. spec. (nu
næppe br.) d. s. s. -kabel. Cit.l870.(AFriis.

DetnordslesvigskeSpørgsmaal. II. (1925). 581).
-transport, en. (især Y) transport til

søs (mods. Landtransport^. Scheller.MarO.
ForsikrL.138. -træ, et. (no.) trælignende

vækst i søen (havet); især: grenet koloni af
hornkoraller (Gorgonidæ), spec. Paragorgia
arborea. vAph.Nath.VII.524. Krøyer.11.229.
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Sal.'XI.743.XIV504. -træfninsr, en. (jf.

-fægtning^ 4>, ^ kamp (træfning) til søs.

LTid.1738.594. Schiern.HS.I.léS. Scheller.

MarO. -træt, adj. (1. Ir.) træt af søenfs

strabadser). Ew.(1914).III.181. Rørd.HS.107.
-trøje, en. (jf. -tø]) tyk (tæt) trøje, som
bruges til søs. BornholmsAvis.'/tl844.4.sp.2.

Etlar.XXI,2.14. Scheller.MarO. -talipan,
en. (f -tulip. OFMull.ZoolPr.251). (zool,

1. hr.) det til rankefødderne hørende krebsdyr lo

(rur) Balanus tintinnabulum. NordConvLex.
V495. S&B. -tange, en. I) (især kog.) \
fladfisken tunge, Solea solea. CMiiller.Koge-

Bog.(1785).18.5. NutidsMad.*(1936).172.249.
LSal.XI.457. 2) (sj.) smal havarm. CVHertel.

C.2. -tur, en. sejltur; især: sørejse. Molb.
Breve.29. Tops.IS.122. Drachm.SH.53. Dag
Nyh.*'iil908.2.sp.5. -tøj, et. ('7/. -trøje; især

^) tykt (tæt) tøj, som bruges til søs; sømands-
tøj.Drachm.KK.9. Scheller.MarO. AarbSorø. 20

1931.61. -tøjhus, et. (foræld.) bygning, hvori

Bøartilleriets gods opbevaredes, vedligeholdtes

og tildannedes. Harboe.MarO. LovNr.39^*U
1880.§2. -tøjmester, en. den (søofficer),

der leder arbejdet med tilvejebringelse og ved-

ligeholdelse af materiel til søværnets artilleri.

Cit.l739.(PAndersen.Søartillerietsnist.(1909).

28f.). Scheller.MarO. LovNr.95"/,1932.§25.
-tønde, en. I )^ d. s. s. I. Bøje 2. Slange.Chr
1V.1313. Cirk."/itl826. Sal.*IV.416. 2) (jf. 30

Havtønde ; zool.) tøndesnegl, Doliolum. Forteg-

nelse Paa Byeskriver Birchs Naturalier. (1763).
A2^. BøvP.III.498. -ndyg^tic, adj. ^ ikke
sødygtig; usødygtig. HDahl.AM.25. Flensb
A.^*/itl925.5.sp.l. -uhyre, et. (jf. -mon-
Btrum og Havuhyre^ stort, mærkeligt, farligt

væsen (især (fabel)dyr) i havet. vAph.(1759).
Oehl.XX.27. Ps.l48.7(Chr.VI og 1931 af-
vig.). Rist.FT.132. -ulk, en. I) (1. br.) \
fisk af slægten Cottus; ulk. Fiskeriudv.(1874). 40

BilagIII.9. 2) (jf. -bjørn 3, -hund B) QJ

om (gammel, vejrbidt, modig ell. forsoren)
sømand. Tuxen.Søfarl.470. NicHolm.LA.19.
Gammel norsk ^anYk.KMunk.ChrII.7. -ulv,
en. I) (jf. Hav-kat, -ulv, Søkatj \ den til

tangsprælfamilien hørende fisk Anarrhichas
lupus. LTid.1726.690. OFMiill.ZoolPr.40.
Uauch.LDR.35. Krøyer.L369. Boas.Zool*
508. 2) (dial.) en ell. flere bisole i en tyk
tky; solulv. Thiele. III. 19. -ulykke, en. M
tpec. om (skibs) forlis. Scheller.MarO. Hage.*
304. -ur, et. ^ et meget nøjagtigt ur, som
(uden at forstyrres af skibets bevægelser) kan
bruqps til observationer til søs; observationsur.
I/lid.1727.175. Ur8in.Uhre.(1843).4. Bar-
dr)(fl.Søm.II.163. -urt, en. (nu næppe br.)

d. s. s. -plante. LTid.1737.611.
Møv, præt. af II. søbe.

Nø-vugt, en. (jf. Ankervagt 1) ^ den
vagt, der udøves (i aim. af halvdelen af mand- 60

tkabtt), naar skibet er i søen; alm. i forb.

gaa »øvagt. Scheller.MarO. UnderDanne-
brog. 1936. 53.sp. 2. -vand, et. {oldn. sj6far-

vatn) I ) havvand; saltvand. Proviant . . Bora

var fordervet |af Søev&nd. Robinson. 1.89.

Provsten . . lod sig hjælpe op paa sin Pas-
gænger, medens Søvandet drev af ham.
Ing.PO.1.112. (skibet havde) et Kølvand efter

sig af Skum og grønt Søvand kærnet s&ra-

men.JVJens.RF. 146. i udtryk for en sø-

mands liv og gerning: *Søvand og Tjære.
Drachm.STL.83. jf. Saltvand 2 (og pløje

2.\): *Han havde dygtigt seet sig om
|
Og

pløiet meget ^øvd.nå.Winth.XI.209. 2) [1]

(mindre br.) ferskvand fra søer (mods. Brønd-,
Kildevand;. JFBergs.0.46. MO. DagNyh.
**U1936.8.sp.2. 3) t omraade dækket ell.

bestaaende af søvand (1); især: hav. disse

tvende Slags Søe-Vande (o: Vesterhavet

og Østersøen). EPont.Atlas.1. 497. smst.636.

-vant, adj. (jf. havvant; vant til at færdes
paa havet (til søs); spec. (^) om den (ma-
tros), der har faret saa meget til søs, at han
er søstærk og har lært lidt matrostjeneste (men
endnu ikke er befaren). Moth.S1021. Søkrigs

A.(1752).§10(se u. befaren^. Biehl.(Skuesp.

111,5.21). Harboe.MarO. min Fa'er var
Skibsfører her fra Byen . . Jeg selv var halvt

om halvt søvant fra Vuggen af.Drachm.
STL.249. uegl.: *(snekkeri) møder Vinden
med søvante brede St&vn. Blich.(1920).III.

139.
II

hertil S øv &nth ed. Molb.DH.II.315.
-vart, adv. se -værts.

»øve, V. se II. søbe.

Sø-vej, en. I) [1-2] vej, der fører ned
til ell. langs med en sø ell. havet (jf. Strand-
vej;. 5Mos.33.23(1931). \\ næsten kun soyn

(mere ell. mindre fast) propr. Post-ogTelegraf

Adressebog.1943.443. 2) ved udtryk for sej-

lads. 2.1) (jf. -vejs samt Søled; om vandet

(havel) som færdselsled (mods. Landvej 1)

;

(havet som) rute for sejlads; vej over havet

(førende fra et sted (land) til et andet). Hvor-
ledes vil man antage Muligheden af at

Danmark i Krigstid kunde holde denne
lange Søevei (til Færøerne) a&hen.Olufs.DB.
149. Heib.Poet.III.170. Portugiserne opda-
gede Søveien til Indien.VSO. (sognepræsten

paa Sejerø) klager . . over de 2 Mils Søvej.

RNielsen.Sejer0.(1923). 101. uden tydelig fore-

stilling om retning: Hop da sorglos, gode
Baad,

|
Ad Søvejen hen. Drachm.SII .8 . (1. br.)

om (gravet) kanal: Der blev taget fat på . .

gravningen af Odense sove]. FynsTidende,*/i

1895.1.sp.3.
II
(som modsætn. til Landvej 1)

i forb. paa (PEMull.(Iiask.Br.I.367)) ell.

(nu) ad søvejen (Kipling. Kim.II.(over8.

1901).47. Ludv. jf. -vejs;, nu sjældnere:

tage søvejen (Rask. Br.1.355) olgn. 2.2)

(1. br.) om en sønmnds gerning som livs-

stilling (levevej). Som ung Knos valgte han
Søveien og avancerede hurtig til Styr-

mand. FUnsbA.^yil909. Till. 1. sp. 3. CP -vejs,
adv. (mods. landvejs; ;'/. -værts; ad søvejen

(2.1). Thore (begav sig) til Søndraør, og der-

fra, seveis, op til Trøndelagen. Orundfv.
Snorre.III.162. Blich.(1920).XXIX.73. en
del af de tingbesøgende kommer søvejs fra.

XXIII. R«ntr7kt >V, 1046
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KKålund.Island.II.67. Statuen (førtes) ad

Seinen og videre søvejs til Bordeaux, if;

Friis.RytterstatuensHist.(1933).296. -vejs-
re£;el, en. 4> ^^''^ * fl^-r "wi internationale

hestemmelser vedrørende navigation, lanterne-

føring olgn. Anordn.(Till.)Nr.37^*/»1890. Sø-

vejsreglerne paabyde, at man i Taage skal

gaa med moderat Ya.xt.Bardenfl.Søm.1.263.

-veksel, en. ^4>-. ?^^-/ ^s^^*" foræld.) for-

skrivning paa et skibs varer for ydet laan ell. \o

kredit til et søforetagende; bodmeribrev. Kiøbm
Syst. 11.92. HandelsO. (1807). 137. ForrO.

-ventil, en. [5] 4>- ventil i et fartøjs bund

ell. side under vandlinien, brugt som til- og

afgangsventil for søvand. Scheller.MarO. Skibs

Mask.23.32.
ISøverin, en. se Syren.

Sø-videnskab, en. (nu næppe br.)

videnskab ell. lære om navigation, skibes til-

takling olgn. (især i flt.). vAph.(1759). 20

Kundskab i Søevidenskaberne. Mall.SgH.

312. VSO. MO. -vifte, en. (zool, 4>;
vifteformet hornkoral. vAph.Nath.1.557. Sø-

viften . . kan tørres, og saaledes føres hjem
af Søfolk som Sonvemi.Lieberkind.DY1.216.

-vig, en. [1-2] ((3, 1. br.) vig af en (ind)sø

ell. af havet. Algheri (ligger) ved en Søvig.

Pflug.DP.264. Hver Aften, naar Søvigene

begyndte at å&miie.Fleuron.RH.SS. -vind,
en. (jf. -storm^ vind, der blæser paa søen 30

(havet) ell. især (^, meteorol.) ind fra havet

(mods. Landvind^; paalandsvind. Reiser.lY
56. Harboe.MarO. den Halvø, hvorpaa Skaga-

strand ligger, er meget udsat for Søvinden.

Hauch.TYI.51. Drachm.DM.180. HelgePe-

tersen.VejretsFysik.(1926).83. slikke søvind,

se II. slikke 2 slutn. -vinge, en, (jf.

-sommerfugl; zool.; nu næppe br.) vinge-

sneglen Clione limacina. KSelskNyeSkr.I.

561. jf. VSO. -vinter, en. (ænyd. d. s. 40

(Vider.1.132); dial.) mild (taaget, regn-

fuld) vinter. Moth.S1021. LMWedel.Bonde-
Practica. (1821). 49. JensChrJensen.Etvelind-

rettetLandbrug.(1842).222. VSO. MO. UfF.
Søvn, en. [sou'n] flt. (se u. bet. 1.2^ d. s. ell.

(især dial.) -e.
||

gi. bøjningsform (dat. ent.)

søvne, i faste præp.-forb., se bet. 2.2-3. {æda.

syfn, søfn (Harp.Kr.9.79.106ofl. AM.), sv.

somn, no. søvn, jf. oldn. svefn, søvn, drøm,

osax. sweban, drøm, oeng. swefn, søvn, 50

drøm, lat. somnus; besl. m. gr. h^pnos, søvn

(se Hypnose^; vbs. til sove)

1) i al alm., som vbs. til sove (1) (om sær-

lige (faste) præp.-forb. se bet. 2). I.l) en for

(de fleste) levende væsener nødvendig, perio-

disk indtrædende hviletilstand, med (lukkede

øjne og) ydre sansepaavirkningers (delvise)

ophør, nedsatte livsvirksomheder olgn., ofte

forbunden med drømme; det at sove; so-

vende tilstand. Da lod Gud Herren falde eo

en dyb Søvn (1931: Dvale^ paa Adam.
lMos.2.21. Bekymring for (rigdom) driver

Søvnen hort. Sir.31.1. *Lad min Søfn mig
Styrke gisQ.Kingo.SS.111.346. Boye.PS.II.

66. Tine kunde nok trænge til Søvnen. Bon^,
T.255. jeg har ødelagt en Nats Søvn.KMunk.
EI.85. sove sin søvn, de retfærdiges søvn
olgn., se u. sove 3.i, retfærdig l.i, || faa
(lidt) søvn, (ikke) faa søvn nok olgn. *Jeg
ønsker ofte: Gid jeg Søvn dog kunde faael
FrHorn.SomnPoet.18. (de) prøvede paa at
faa lidt Søyn.BechNygaard.T.35. CHans.
BK.115. Den bedste Søvn er den, man
faar inden Midn&t.TaktogTonepaaSengekan-
ten.(1943).10. jf. Mau.9950. Vogel-Jørg.BO.
131. spec. i forb. (ikke) faa søvn i øjnene
(Schousbølle.Saxo.123. Bagges.NK.229. Isak
Din.FF.49) ell. (nu næppe br.) paa øjnene
(Holb.Bars.il. 2. Dodt.R.67) olgn., (ikke kun-
ne) komme til at sove. jeg kand ikke faae
mindste Søvn i Øynene. KomGrønneg.III. 14.
Blot M. ogsaa kunde faa lidt Søvn i Øjnene.
KAabye.PT.82. jf.: der kom ikke Søvn i

mine Øine (1931: mine Øjne kendte ikke til

Sø\n).lMos.31.40. HCAnd.(1919).I.231. f
tabe søvnen, ikke kunne sove. Butini.

Børnekopper.(overs.l753).l 5.
\\ (jf. bet. I.3)

med nærmere bestemmelse ved adj.: blid
(PalM.AdamH.1.29. AStrøm.0.77), dyb
(III.7.3), fast (I.3.1), haard (2.5), let (III.

4.1), rolig (Holb.Arab.6sc. Duelund.N.76),
sund (III.2.1), sød (II.4.1), tryg, tung,
urolig, vederkvægende søvn olgn. (se

som regel u. de paagældende adj.). jf. bet. 4.i

:

hypnotisk, magnetisk søvn, se u. hyp-
notisk 2, magnetisk 2.

|| (jf. bet. 2) i forsk,

præp.-forb. Joseph vaagnede op af Søvnen.
Matth.1.24. han var søvnig og træt, vækket
af sin gode Søwn. JVJens.Møllen.(1944).17.
(hun) er paa Vej ind i Søvnen. BechNygaard.
T.76. ligge i sin bedste søvn olgn., se

bedst sp. 69*^^.
\\

(især o, poet.) i billedl.

udtryk, sammenligninger ell. med (overgang
til) personifikation. *du, o Søvn I mig vin-

kede.
I

Tung i din bløde Favn jeg gleed.

Wess.213. Søvnen, denne Barnets trofaste

Ven, lukkede hans Øine. Gylb. 1.291. jf. APhS.
XV373. *Han endnu bunden var med Søf-
nens bløde Lænker. Holb.Paars.256. jf.

Søvngud: *al Dagens Jammer
|
Forglemmes

skal i Søvnens ATm.Hauch.Lyr.83. CSPet.

Litt.474. jf. Hare-, Hønsesøvn: *Digteren
|

Har Fuglens SøYn.0ehl.Bidr.II.18. Fru E.

var ved at blunde hen, med halvaabne Øjne;
hun havde jo Harens Søvn.Bang.UA.53.

(jf. bet. 4.2) i sammenlignende forb. m. Død:
Søfn er dødsens hillede. Moth.S627. OBloch.

D.^1.373. spec. efter klassisk (græsk) op-

fattelse betegnet som dødens (tvilling)-
b ro der: Søvnens Gud og Dødsens Bro-

der sætter sig paa mine Øynehiyne. Holb.

UI.V4. *har alt Søvnens Broder venlig

lukt
I

Den kiære Faders Øie.0ehl.Fr.l2. jf.

NationahnusA.1940.78. I.2) med forestilling

om tidsafgrænsning: et længere ell. kortere
tidsrum, hvor man sover; lur; blund;
især i forb. faa ell. tage (sig) en (lille)

søvn. Mo(h.S627. saa skal vi see, om De
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ikke kunde faa en lille Søvn.JakKnu.GS.éO.
bagefter tog han en forsvarlig Søvn.Tandr.

K.3. ErlKrist.DH.28.
||

(sj. i alm. spr.) i

fit. (hundehvalpen hunde) tage sig forunderlig

lange ^B\nG.Budde.F.175. jeg sov, og jeg

vågnede . . jeg kunde skønne, at lyset

flyttede sig mellem mine søyne. Hjortø.SvS.

21. spec. om tidsrum, der paa en polareks-

pedition afgrænses af de nødvendige hvile- og

sovetider (et døgn olgn.J. Rejsen op ad Floden lo

tog mange Søvn. KnudRasm.GS.il.313. Ora

to savn vil vi være ved skibene. Freuchen.

S.33. 1.3) (uden skarp adskillelse fra bet. I.2)

om en af vedk.s natur bestemt form for søvn

(l.l), en evne til at sove (let, fast osv.).

At have en let, en tung Søvn. ilfO. Min
Datter har en fast Søyn\Gjel.HS.85. 1.4)

(uden skarp adskillelse fra bet. I.1-2 og bet. 3)
om eftervirkning af ell. trang til søvn (l.i);

søvnighed. (de) vare betyngede med Søvn. 20

Luc.9.32. Secretairen kom . . med Pennen
bag Øret og Søvnen i Øynene.Ew.(1914).
IV.ll. jeg har seet hende et eneste kort

Øieblik, men Sevnen sad mig i Øinene.JIC
And.(1919).II.259. *af Søvn faldt i mit Øie.

Hrz.T.S. vi (var) betagne af Søvn og Træt-
hed. 6''yi6.('iS45;./¥i72. Ingen følte Spor af

Søvn eller Lyst til atter at krybe ned i den
loTiæTåe\igeK.a.\iyt.ARosenkilde.MellemSaiso-

nerne.I.(1872).446. (sidde og) kæmpe med 30

søvnen, anstrenge sig for ikke at falde i

søvn. BornhHaandvEr.208.
\\
(med overgang

til bet. 3) i udtr. gnide ell. (sjældnere) tørre
(Helt.Poet.9) ell. viske (PRøn.Tausan.
(1757).26) søvnen af øjnene olgn., søge,

anstrenge sig for at blive vaagen; komme sig

efter søvnen. Moth.G195. „Hvor længe skal

jeg vente paa Dig?" . . „Herre Gud! jeg

raaatte jo dog have Tid til at gnide Savnen
af mine Øine.''PAHeib.Sk.I.4. Hostr.DD. w
152. Drachm.F.1.299.

2) (bet. 1(1)^ i særlige præp.-forb. 2.1) i

Bøyn, i forb. m. verbum, som udtryk for over-

gang fra vaagen til sovende tilstand (det at

sove ind). \\ falde ell. (dagl., spøg.; m. bet.

af pludselighed) dratte (StDrewsen.K.103.

if. u. dratte 1 slutn.) ell. skvatte ell. (især

dial.) slippe (Budde.F.407. Buchh.S.160.
Feilb.) ell. (nu næppe br.) komme (Moth.
S627. vAph.(1759)) i søvn, ogs. en dyb 50

søvn olgn. (ApG.20.9). han faldt i Søvn
(1931: sov ind^ og drømte anden Gang.
IM08.4I.5. tag dig vel vare, at du ikke falder

i Søvn paa Vognen, thi du kand geraade i

ulykke derover. Holb.llJ.V9. Heib.Poet.VII.

365. (han) vendte og drejede sig et Par
Gange og faldt i Søvn. IsakDin.FF'.438. jf.

(m): •! Søvn mit Øie faldt,
|
Men aabned sig

igjen vod Solens lyse Fl&mmer. Heib. Poet.X.
141. spec. (med overgang til uegl. anv.) i forb. to

m. over (III.6.4): vore Blade ere . . saa
tørre og flaue, at man kan falde i Søvn
over dem. Hr2.X.64. Schand.VVlSl. (jf.

bet. i) uegl., dels svarende til sove 4.1 : (fod-

boldspilleren) er faldet i Søvn, saa K. faar

fri Bane. Pol."'*1938.11.sp.6. dels (jf. bet. 4.8;

nu spøg.) svarende til sove 4.3: hans ene Been
. . var faldet i Sayn.CBernh.NF.Y89.

\\

dysse (III.1-2), nynne (AaDons.DU.13),
snakke (MO.), synge (Moth.S1004. Gylb.

(1849). 11.23. Holstein.MM.114), visse (s.

d.), vugge (Elkjær.NT. 181. Feilb.), nu
sjældnere: (ikke kunne) faa (Moth.S626.
MO.) en i søvn olgn. \\ refl. græde sig i

søvn. AnnaLarssenBjørner. Teater ogTempel.
(1935).15. Feilb. se ogs. græde l.i slutn. Jeg
tudede mig i Søvn den Aften. POPedersen.
Barndomsminder.(1937).60. 2.2) af Søvne,
(nu mindre br.) som udtryk for søvnens op-

hør ell. afbrydelse; dels i forb. m. intr. verbum:
fare, komme (MO.), springe (Holb.Paars.

242), staa (se u. staa 44.3^, vaagne (Holb.

Hh.II.188) op af søvne olgn. *da opfoer

Pigen af Søvne. Riber.II.122. ellipt.: *Herop
af Søvne, ud paa Vagt ! Brors.216. dels i forb.

m. trans, verbum: opvække (Joh.11.11.

Holb.Philos.Y5), opvaagne (se opvaagne

4.1J en af søvne ell. især rive (se IV rive

3.3^ en op ell. vække en af søvne (Riber.

11.65. Blich.(1920). VI1.160. MO.) ell. op
af søvne (Moth.S627. Holb.Masc.II.3. CK
Molb.Amb.52) olgn. uegl.: *tidt har Du vakt
med et dristigt Ord

| Af Søvne den slum-
rende Rettærd.Hauch.Lyr.70. *Solen . .

|

manede Livet af Søvne og Seng. r/iø^Lors.

BB.17. 2.3) i søvne (jf. i halvsøvne u.

Halvsøvn^. || i udtryk for (fortsat) sovende

tilstand („mens man sover"; nu især i mere
ell. mindre faste forb. som udtryk for den til-

stand, hvori det ved subj. betegnede menneske
(ell. dyr) befinder sig). Sligt giver han (o:

gud) sin Ven i Søvne. Ps. 127.2. kand mand
dog høre saadant i Savne? det er jo icke

mueligt? Holb.Jep.11.1. *Ofte det Fordeel

var at anfalde Fienden isøvne.Heib.D.77.

Barnet er skjannest i Søvne. Kierk.IV335.
*Jeg (0: en frugtsommelig moder) græder i

Søvne, sukker og ler |
med dig der slumren-

de gror. JVJens.MD.223. hunden knurrede
i søvne j halv(t) i søvne: Ja, svarede hun,
halv i Søvne. PMøll.ES.III.25. Hrz.D.II.
236. lade ilde i søvne, se IV lade 7.i.

især i faste forb. (med tryksvagt verbum)
som gaa (Holb.Jep.II.2. Oehl.ND.415. VSO.
MO. H&B. jf. Søvngænger^, snakke (Holb.

11HH. 1.5. VSO. Feilb. LollO.) ell. tale
(KomGrønneg.V138. S&B. Søiberg.KK.1.49)
i søvne.

||
(nu ikke i alm. spr.) d. s. s. i

søvn (2.1); især i udtr. dysse i søvne.
Fossen . .

|
I Søvne strax den Skiønne

dysser. Oehl.NG.(1819).144. sa.PSkr.II.282.

(jf. III. dysse 2.i; uegl: LTid.1733.111.

2.4) til søvns, (nu ikke i alm. spr.) i udtryk

for (at beslutte sig til) (at begynde) at sove;

i forb. som gaa (Sort.HS.B4^. jf. MO.),
komme (Orundtv.Saxo.il1.162) ell. (jf. II.

lægge 15.1^ især lægge sig (AlbThura.Bc-
tænkn.04r. Mall.SgH.363. Rask. Br. 1. 434.

28*
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Grundtv.Snorre.il1.329) til søvns. //.; Til

Sengs! Og saa til SøvnslTaktogTonepaa
Sengekanten.(1943).18.

3) (jf. bet. 1.4 og Nat 6.a; sml. Sandfeld.

S.'84; især talespr.) konkr., om materie
(pus), afsondret i øjet (øjenkrogen)
under søvnen. Han sad og stangede med
Piben . . som om han vilde . . kradse sig

Søvnen ud af 0]nGne.Drachm.PY101. med
Søvnen siddende som Smaasaar i Øjnene, lo

AKohl.MP.1.36. KAhell.M.32. UfF. jf. bet.

1.4: *Nep fik han (o: en bjørn) Søvnen fra

sit klatted Siun og Øye,
|
Nep Støven rø-

sted af sin gamle foeret Trøye,
|
Før (osv.).

JFriis.37.

4) billedl. ell. overf. (se ogs. u. bet. l.i og 2).

4.1) svarende til sove 4.i, om en uvirksom,
hvilende tilstand, der minder om søvn
(1.1 ). *Ald Beviisnings Lyvs er slukt,

|
Med-

ynk er i søvn og senge. Kingo.SS.IV335. 20

Samvittighedens Sø\n.Nørreg.Naturr.76. en
Kappelyst vil ventelig forjage den gamle
Søyn.Rask.Br.1.76. (hos Hugo) dukkede
Antithesen mellem Substantiv og attributivt

Adjektiv op efter en mere end hundredaarig
Søvn. Rubow.HL.8.

\\
(bot., gart.) d. s. s.

Plantesøvn. Warm.Bot.579. 4.2) (jf. Døds-,
Sjælesøvn; Qp, især højtid., relig.) svarende

til sove 4.2, om dø den (s hvile). Jeg kaldte

paa ham, som om jeg vilde vakt ham af 30

Dødens Søwn.Tode.IX.SS. *0 Du (0: Gorm
den gamle), som nu sover her

|
Den dybe

Søvn i disse grønne B&kkeT.Blich.(1920).V3.

især i udtr. den evige (Jer.51.39. StBille.

Gal.III.38. Dengl.KlokkeriFarum.(1928).149)

ell. lange søvn. Moth.S628. Bredahl!V86.

Kæmpehøjen, hvor Heltene fra Isted sover

den lange Sø\n.Skovrøy.Hundevagten.(1913).
95. jf.: *Den Søvn, hvoraf man her

|
Ei

meere vækket er. Wess.164. 4.3) (uden for 40

udtr. falde i søvn (se u. bet. 2.i^ nu næppe
br.) svarende til sove 4.8, om det forhold, at en
legemsdel sover. Hvo som anspænder Fødder-
ne, eller legger dem over hinanden, han faaer
enten Krampe eller Søvn i åem.Lægen.II.140.
Sovn-, i ssgr. ['soun-J (se dog søvnagtig^.

af Søvn 1(1) (til dels ogs. (jf. Søvne-j af
søvnig (I. søvne), se spec. søvnladenj; saa-

ledes (foruden de ndf. anførte) forsk, mindre
brugelige ell. let forstaaelige (cp) ssgr. som 50

Søvn-anfald, -begærlig, -betynget, -døs,

-døsig(hed), -lignende (tilstand), -mangel,
-sløv, ^-svimmel, -trang, -tynget (jf. -tung/
-agtig, ad;, ['souniagdij ell. især [soun'agdi]
adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en (Moth.S628.
LTid.1761.69). (ænyd. d. s.; jf. søvnladen;
nu 1. br.) søvnlignende ; søvn-; især: som
viser ell. vidner om (stærk, stadig) tilbøjelig-

hed, trang til at sove; søvnig; døsig; dorsk;
sløv. (især (jf. Søvn i.i) uegl). de ere alle 60

stumme hunde, som ikke kunde gøe; som
ere sø\ii&gtige.Es.56.10(Chr.VI). udi saa-
danne søvnagtige Tiåei.Holb.Hh.II.171. (tje-

nerne tjener) ved deres idelige Krumspring

og Rænker . . til at holde den søvnagtige
Deel af det menneskelige Kiøn i nogen Slags
'Bewæge\se.Skuesp.Y156. de (skibbrudne) faldt

sammen i søvnagtig Ligegyldighed. MylErich.
S.179. hertil: -agtig-hed, en. (ænyd. d. s.;

nu mindre br.) Hvem der ikke er vant til at
ryge Tobak, faaer ofte ved de første Træk,
Svingel, Hovedpine, Søvnagtighed, Bræk-
keiser o. s. V. Tode.NH.220. den Ulykke, som
flere af Vækkerselskabets Medlemmer ved
deres ualmindelige Søvnagtighed have bragt
over vore Hoxeåei. Hostr.G.37. især uegl.:

Aarsagen til (krigens) slette Udfald var de
Tydske Stænders Søvnagtighed. Holb.DH.
11.735. Grundtv.Dansk.il. 56. den nationale

Søvnagtighed og . . Mangel paa Initiativ.

Pont.LP.III.53. -bevægelse, en. [4.i]

(bot.) visse plantedeles periodiske bevægelse

efter døgntidernes skiften. Warm.Bot.469.
-binde, v. (jf. -bunden; ijj, 1. br.) binde (6)
(ligesom) ved søvnen, denne Mare (0: religio-

nen), der søvnbandt hans Tanker og lam-
mede hans Uod. Pont.LP.IYlOS. -blind,
adj. (-f søvne-. Kingo.SS.IV.219. Moih.S
628). (nu sj.) (ligesom) blind af søvn (søv-

nighed); søvndrukken. ThitJens.VA.il.101.
-bringende, part. adj. (jf. -førende,

-gørende, -virkende; nu sj.) som bringer,

fremkalder søvn (ell. søvnighed); søvndyssende.

JBaden.DaL. Søvnbringende Valmue (Pa-

paver somniferum). VareL.(1807).III.297.
Smertestillende og søvnbringende Midler.

VSO. Den eensformige Lyd, den uforandrede
Bevægelse, Alt virkede søvnbringende paa
Oito.ECAnd.OT.1.176. -brynde (ofi.), en. se

Søvnpryne. -banden, part. adj. (jf. -binde

;

O, 1. br.). Tungen og de andre Søfn-bundne
Sandser vil icke lyde \Ldim.Dumetius.IV.36.

billedl.: de søvnbundne Birke. Drachm.(Pol.
^*'il904.1.sp.2). -drukken, part. adj.

(ænyd. d. s.; jf. ty. schlaftrunken og drukken
4 samt søvngaaet) drukken (4), halvt bevidst-

løs, sanseløs (1.3), af søvnighed, især: efter

en (nylig, pludselig) afbrudt søvn. *(hun)
sidder i den hvide Trøie

|
Søvndrukken der

paa Sengens Bræt, | Og kan, med halv-

tillukket Øie,
I

Ei finde Skjørtets Bændel
ret. Winth.ND.215. Aarestr.ED.129. Hun rej-

ste sig søvndrukken og spilede Øjnene op.

Drachm.UB.303. Sognefogdens rødhaarede,

fregnede og søvndrukne Ansigt stak frem
bag den halvaabnede 'Døx.JakKnu.GP.153.

II
som subst. hertil (1. br.) Søvndrukken-

hed (Bl&T. uegl.: (hans malerier) har noget
af den Søvndrukkenhed, Alnaturen har.

ThøgLars.(Maleren Jens Vige. (1914). 20)) ell.

(sj.) Søvndrukkenskab (KPont.Retsmed.

1.20). -dybde, en. (fagl.) søvnens fasthed

(ved bestemmelse af, hvor dyb søvnen er). Dag
Nyh.*/xl929.17.sp.l.VorUngdom.l944/45.191.
-dysse, v. (jf. slummerdysse u. Slummer-

;

uden for præs. part. især o) \)m. h. t. person:

dysse i søvn; nu næsten kun uegl.: bringe i

en tilstand, der nærmer sig til søvn; dysse
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til ro; gøre døsig, sløv. *Moderen trygt søvn-

dysser sin Spæde.JMHertz.Isr. 3. Har min
Tale søvndysset Jer, liig en Ammes Even-
tyr? — Hr. Greve I sover I?BUch.(1920).

XIX.28. Søvndyssende Midler. F<SO. *Ned
sused Regn i Strømme,

|
Søvndyssende og

s\&l.Winth.HF.155. en Lærer, der . . frem-

sætter et Spørgsmaal . . i den dvaske Pligt-

opfyldelses søvndyssende Tonart. Schand.TF.
11.72. jf.: Torneroses søvndyssede Rige. lo

Tops.FS.9. 2) (jf. III. dysse 2.i og Søvn
4(i)j iilledl. ell. overf.: (lempeligt, listigt)

bringe (en følelse, aandsvirksomhed olgn.) i

en uvirksom, hvilende tilstand; bringe til at

sove (4.1 ). alle de Udflugter, hvormed (men-
neskene) søgte at daare og søvndysse sig

selv. Grundtv.Udv.il.16. vi ville bruge vor
Lære for at vække Samvittigheden, ikke for

at søvndysse åen.Mynst.Præd.I.403. Den,
der ikke kan søvndysse sin Sorg i Li- 20

vets Giendng.CBernh.N

F

.II.211. en gul-fed

Præst, der søvndysser Sinåene.Drachm.HI.
302.

II
m. h. t. naturen. Alt slumrede. Alt

var søvndysset. Drachm.KK.118. svagt be-

vægede eller ganske søvndyssede Blade.

sa.E0.118.
II //. Søvn 4.2: Dødens Engel

. .
I
søvndysser 0iet.FGuldb.il.66.

I. søvne, adj. se søvnig.

IL søvne, v. ['souna] (dial. sævne
(sefne). Cit.l700.(NkS4°821.67). jf. Esp. 30

347). -ede. vbs. jf. SøvnerL {ænyd. d. s.;

(i bet. 1) sideform til sovne) I) (nu ikke i

alm. spr.) (lidt efter lidt) sove ind; sovne.
Ruge.FT.241. Han sad saalænge

|
Til han

sovnede. Sandvig. Edda. II. 27. FBbn. Hjem-
stavns-Billeder.(1892) .33. Kark søvnede igen.

Lefolii.Sandhed og virkelighed. (1899) .14. At
døe . . kan ikke være andet . . for Dyret,
end som naar vi i et tung Slummende sprette

hårdt, og vi da i det samme Bluun søvne 40

fuldeligen hen. Rothe. Ph.II.140. jeg var i

Begreb med at søvne ind. GadsMag.1931.
385.

II (jf. sovne 2.ij overf. Spørgsmaalet
(burde) ikke have Lov til at søvne hen.
DetnyAarh.II,1.345. 2) f iringe til at
sove; søvndysse (1-2); t pass. søvnes,
blive søvnig; sove ind. Stræbsomhed og Aar-
vaagenhcd søvnes. Argus.l771.Nr.45.4. 3)
(med tilslutning til Søvn, søvnig; jf. Søvneri;

8j.) være, optræde søvnig, sløv, døsig; døse; 50

sløve (II. 3). (et) Orkester søvner sig gen-
nem Ilavescenen i "Samson og Dalila".

NatTid."/d923.Sønd.3.sp.l.
Søvne-, t ssgr. ['souna-] af Søvn l(i)

(til dels med tilknytning til den gi. bøjnings-

form (i) søvne (u. Søvn 2.2-8^ samt til II.

søvne, muligvis ogs. søvnig (I. søvne)^; saa-
ledes søvne-blind, -bryne (d. s. s. -pryne^,
-hus, -klat, -lø8(hed), -pryne, -rune, -tung,
hvorom se u. søvn-blind, -hus osv.; end- 60

videre i mere tilfældige ssgr. som: Søvne-
1 y 9 t.FdRosenstG. DramatiskJournal.1771.175.
Sovne-Taage. SalmHus.630.2. utydelig
^»vnetsile.Schand.O.II.250.

Søvneri, et. (af Søvn (4.i) ell. II.

søvne (3); sj.) søvnig adfærd; drysseri;
smøleri. Scharling. Theolog ellerDigter.(1917) .

336.

-søvnet, adj. [-|S6u'na<] af Søvn; se

let-, tungsøvnet (jf. forsøvnet^.

JSøvne-tryne, en. (muligvis omdan-
nelse af Søvn(e)pryne (2); jf. Snorketryne
(u. Snorke-j; dagl.) den (person), der

sover meget (fast og) længe (om morgenen),

idelig er søvnig, døsig, sløv; sovetryne, ingen

Venner (har jeg) uden dig SøvneTryne . .

Og hvor koldt er selv dit Venskab ! J5m;.

(1914).lY.349. Ing.KE.II.191. den vækkede
Vægter rendte fortvivlet efter Kabussen . .

han turde jo ikke gjøre Anskrig eller pibe,

for saa meldte han sig selv som Søvnetryne.

Oversk.Liv.156. AndNx.PE.III.103. LollO.

UfF. Sovntryne. Feilb.

søvn -fri, adj. ((3, 1. br.) uden (fri for,

uhindret af) søvn; ikke søvnig. *vaagen, med
søvnfrit Blik, vil (du) Stedet randsage. Meis-

ling. Overs. afTheocrit. (1825). 173. Ellekilde.

DJ.95. -førende, part. adj. (nu næppe br.)

søvnbringende, søvnførende Medikamenter.
Paulizky.Anviisning tilSundhedspleie. (1798).
423. -g^aaet, part. adj. (sj.) egl. vel: som er

,.gaaet ind i søvnen", er faldet i søvn, sover;

søvndrukken. Saa gav en Haand sig til at

famle efter Tændstikker. „Var der nogen?"
spurgte en søvngaaet Kvindestemme. J.nd

Nx.PE.II.65. -gang, en. (jf. -vandring;

1. br.) gang i søvne; søvngængeri. Kluge.Den
dyriskeMagnetisme, (overs. 1817). 76. SMich.
Æb.209. -gud, en, (mytol., {Q) gud for

søvnen (især med tanke paa den gr.-lat. gud
Morpheus); især brugt i omskrivende udtryk

for at sove ell. falde i søvn. Amberg. Søvn-
guden . . en kjødelig Broder til Døden.
Wilst.Il.XIVv.231. VSO. Du gjør virkeUg

Anstalter til at ofre til Søvnguden? Er Du
søvnig? VThist.TVI.211. han hvilede blødt

og trygt i Søvngudens krme.Kandarius.
LP.149. -gænger, en. (jf. -vandrer og

Natte-ganger 2, -gænger 2, -vandrer 2) per-

son, der gaar i søvne, især: har for vane at

gaa i søvne, halsbrækkende Gierninger har

man seet disse Sovngiængere driste sig til.

Rahb.Tilsk.1792.61. med krampagtigen til-

sluttede Sandser gaae Søvngængerne de

vanskeligste Veie. Mynst.Psychologie.(1830).

25. en Søvngænger vaagner i samme Øieblik

hans Navn nævnes. Kierk.IV282. Frllallager.

Hysteri.(1901).46. || i sammenligninger. Vi

ere Søvngængere i dette Jordeliv, vi have
kun en halv Bevidsthed. Oylb.(1849).IV87.
vi gaar imod vor Skæbne som Søvngængeren
over Tagryggen — vi gaar, til vi falder.

SMich.L.31.
II

hertil (især med forestilling

om søvngængerens stive, mekaniske gang, hans
tryghed trods farer, hans blik, der ikke sanser)

forsk, mere tilfældige ssgr., fx.: søvngjæn-
geragtige Bevægelser. Ing.SR.73. Leop.HT.
21. Paa en søvngængeragtig sikker Maade.M-
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ling.(Pol.'/tl945.6.sp.l). jf. SophClauss.DV.
170. denne daglige Eensformighed . . dette

danske Phlegma . . Dette Søvngængerliv
er min Død.Gylb.(1849).IV31. *jeg (ser)

hende vandre . .
|
søvngængersikker,

Afgrunden næT.Gjel.Br.204. Drachm.SH.38.
han (var) i en Slags Søvngængertilstand.
ThomLa.KH.104. \\

(sj.) som adj. til -gæn-

ger: en Ligegyldighed for ydre Ting, der

synes søvngængersk. iF/jBnx.T//.236. S
som adj. ell. (snarere, m. overgang til) 1. led

af ssg.: *blege i Halvmaanens Lue,
|
søvn-

gænger Mand og \iv.Drachm.VS.44 (jf.

søvngænger s\kkeTt.smst.45). -gængen,
et. (jf. -gang og -vandring samt Natte-

gængeri, -vandren 2, -vandring 2; især med.)
det at gaa i søvne, at være søvngænger. Blich.

(1920). XIV 187. KPont.Retsmed.1.20. m
-St^ns^r-\nAe(Blich.(1920).XXlX.143.
Ing.EF.VI.159) ell. -gæiiger(>(ke, en. (jf.

Nattevandrerske u. Nattevandrer 2 ; især (g)

kvindelig søvngænger. Rahb.(MO.^) B.T.''Ut

1939.2.sp.3.
II

i sammenligninger. *Jeg var
den sværmende Søvngiængerske,

|
Som gik

raed stive Blik paa Afgrundsranden. OeAL
(1841). VII.209. Søiberg.HK.74. f -gøren-
de, part. adj. søvnbringende. Søvngiørende
Lægemidler. LoEjen.re^. || uegl.: søvndyssende

(2); sløvende. Riber.(Egeria.1,1.(1804).204).
-hus, et. {glda. d. s., oldn. svefnhus (jf.

Sovehusj; sml. dial. f søv(e)ns (MDL.
Feilb.); især foræld.) soverum; sovekammer;
spec. om (bygning med) sovesal i et klo-

ster. VLorenzen. De da. Klostres Bygningshist.

XL(1941).176. Søvnehus. Feilb. (u. søv-

nig;.

søvnig, adj. ['souni] (nu kun dial.

søvne. Moth.B232. KomGrønneg.1.190. Feilb.

Flemløse.58. LollGr.28). adv. d. s. ell. -t ell.

(t) -en (Lodde.NT.288). (ænyd. søvnig
^søvne ofi.), sv. somnig, no. søvnig, oldn.

svefnugr; til Søvn; jf. søvnagtig)
I) præget af trang til søvn. i.l) om levende

væsen, især menneske: som trænger til ell.

føler (stærk) trang til søvn. Arv (søvnig

stræckende sig). Holb.KR.III.l. jeg var saa
søvnig, at jeg knap kunde holde mine Øine
oppe.Rahb.Tilsk.1791.29. *Hvis du est søv-
nig, Inger!

|
Saa gak kun du til Sengs.

Oehl.ND.387. Klister (gaber): „Naar jeg

seer Andre gabe, saa maa jeg gabe med.
Det er saamæn ikke fordi jeg er søvnig."
Heib.Uadsk.26. *Der sidder nu en søvnig
Nattevægter

|
. . og nikker ved sin Praas.

PMøll.ES.III.8. *jeg (o: en kylling) er

søvnig, og jeg er træt
|
I mine smaa Vinger.

Kaalund.FB.nr.33.
jf. IL prikke 2 slutn.:

han er saa søvnig, at man kan prikke ham
paa øjnene • Feilb. 1.2) om stemme, udtryk,
adfærd olgn. hos den, der er søvnig (l.i). da
overfaldt os alle en søvnig Tunghed. Oe/i/.

HrS.(1817).23. *(hun) siger med en søvnig
Stemme:

|
„Min Gud og Fader! hvilket

YeiiV'Winth.ND.215. *Hunden forglemmer

sin søvnige Vane,
|
Kradser paa Døren; et

talende Spxog\Hrz.FN.93. *Jeg drister raig

frem til at kildre Parykken (o: det sovende
barns) . .

|
Da ser jeg det sødeste søvnigste

Syn\Bergstedt.III.25. Hun svarede søvnigt.

ErlKrist.DH.221.

2) uegl., som udtryk for egenskab ell. til-

stand, der minder om søvnighed (1), ogs.:

fremkalder søvnighed (1) hos iagttageren olgn.

10 2.1) om person(s adfærd, virksomhed olgn.):

uden (naturlig) livlighed, raskhed, munter-
hed; dorsk; sløv; sendrægtig; ogs.: kede-
lig. Aarsagen (til portugisernes erobringer)

var . . ogsaa den søfnige Anstalt paa de Spa-
niers Side. Holb.Intr. 1.465. *Dog er det

| En
usel, søvnig Ting, at gaae fra Gilder,

|
Naar

man endnu kan høre Strængen klinge. JS«;.

(1914).111. 157. imidlertid vare de Svenske
ikke heller søvnige. De samlede sig 26000

20 Mand stærke, og rykkede frem mod Rantzau.
Mall.SgH.296. »Hvad er et Ægteskab uden
lidt Kiv!

I

Kun et langsommeligt søvnigt
Liv. Blich.Træk.l4. Mit Stykke var . . sat

sløvt og søvnigt i Scene. Aakj.EE. 134. 2.2)

om ting, forhold, der minder om (nat og) søvn,

søvnige (I.2) øjne ell. fremkalder søvnighed

(1). *Nu lirrer Frøen med sin Mund
|
Imod

den søvnig Aften-Stund. *S'<m6.7(?. *Valmuer
dufte,

I

Søvnige Lufte
|

Dysse dig ind.

30 Grundtv.Mytologi.(1808) .102. Maanen . . hang
svullen og søvnig . . i den farveløse Luft.

EChristians.Hj.448. \\ uden (naturlig) hur-

tighed i bevægelsen olgn.: sendrægtig; langsom;
sløv; doven. *søvnigt leged Voven

|
Med

Strandens Tang og Steen. Winth.HF.80. *Jeg
sidder paany i et søvnigt Tog,

|
der holder

mer end det kører. OlafHans.ND. 10. Mar-
kiserne hænger søvnigt ned over Fortovene.
PLevin.LN.95. \\ i talespr. især om lys:

40 svagt lysende. Kammeret . . oplystes kun
sparsomt af en søvnig Fra.&s.Blich.(1920).

XIX.131. Lysene i Salen brænde mat og
søvnigt. smst.XI11. 137. Et Lys brændte med
en søvnig Tsin6.e.Drachm.E0.196. Foran
Rejsestalden brændte en søvnig Lygte.

Buchh.SP.lll.
SSøvnig-lied, en. {ænyd. d. s., glda.

sørapnokhet (Postil.178)) den egenskab ell.

det forhold at være søvnig. I) til søvnig 1.

50 med udstrakte Arme og en opsperret Mund,
gav (han) sin Søvnighed tilkiende.£^MJ.

(1914).1.67. Goldschm.Hjl.il1.211. paa Chai-

selonguen . . segnede (han) om stiv af Søvnig-

hed. T^ied.»S.2i 7. 2) til søvnig 2(i). med god
Grund (kan) De . . beklage Dem over de

Roeskildske Stænders Søvnighed.ilfonrad.

(PLaurids.S.IV.287). Scenerne sneglede sig

hen med en utrolig Langsomhed og Søvnig-

hed. iyariVieZs.TT.///.62. jf.: *Kun for Trol-

eo den Søvnighed,
|
Med hans falske Ord om

Fred,
|
Kun for ham I hdive\ Grundtv.Dansk.

11.679. -per, en. (talespr.) søvnig, dorsk,

sløv (mands)person. Levin. Gadeordb.^439.

Dania. II. 294(jf. smst. V1.233). TroelsL.L.70.
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Søvn-klat, en. (sj. Søvne-. Drachm.
M.55). (jf. I. Klat 1.1 og Søvn 4; talespr.)

især i udtryk som have søvnklatter i

øjnene, de tunge Øjne . . hang sammen
af So\nkla.tteTne.Rahb.(Holb. Udv.Skrifter. VI.

(1806). 161). Morgenen begynder alt at gry
— eller har du Søvnklatter i Øjnene og kan
ikke skønne? Drachm.M. 184. ErlKrist.S.264.

-laden, adj. irimeligvis dannet efter søvn-
agtig (med suffiks-variation; jf. -laden sp.

lSg*»B.) ell. til søvnig (I. søvne); nu næppe
br.) søvnagtig; tilbøjelig til at døse hen (falde

i søvn). Paulizky.AnviisningtilSundhedspleie.

(1798).287. -løs, adj. (nu næppe br. søvne-.
Moth.S628. JSFleischer. Efterretninger.(l788)

.

35). I) som (paa et vist tidspunkt) ikke sover

(jf. -frij ell. (i olm. spr.:) ikke kan sove

(falde i søvn), især: gennem et længere tids-

rum (en del af natten), under visse (sygelige,

unormale) perioder, i alm. med forestilling

om ubehag ved en saadan (urolig, bekymret,

plaget) tilstand. FrSneed.1.127. »derfor
|

Har Du de lange Nætter væltet Dig
j

Søvnløs paa T]øTn<i\Q]et.Blich.(1920).V1.284.

*naar jeg søvnløs drømmer
|
med Haanden

under Kind og Øjet \nV.t.Drachm.GG.73. hun
længtes efter ham, som den Søvnløse længes
efter, at det skal blive Da.g.JPJac.1.72.

2) om forhold, der knytter sig til at være søvn-

løs (1); ogs. uegl. En Nat laae Elna paa sit

søvnløse Leie.Ing.EF.I.123. et heelt Livs
søvnløseste Anstrengelse i Døds-Angest for

at behage (gud).Kierk.XIV.318. \\ i alm.

(tale)8pr. især om tidsrum, i forb. søvnløse
nætter olgn. Suhm.(SkVid.X.45). »hun
maa kjebe sig Glutternes Ro

|
Med sine søvn-

løse iiditteT.Hrz.FN.94. Goldschm.EJ.235.
Véd du, hvad jeg tænkte paa de lange, søvn-
løse Nætter, da Døden syntes saa frygtelig

nær. JPJac.II.113. -løse, et ell. en (Apot.

(1791).458). flt. -r (smst.). (nu næppe
br.) om (tilfælde ell. tilstand af) søvnløshed.

W Hennings. Mavens og Tarmenes Betændelse,

(overs. 1778).15. Ved de fleeste Slags Søvn-
løser tiene et Fodbad og kølende Pulver.

Apot.(1791).458. -løH-hed, en. (nu næp-
pe br. Søvne-. JGErichsen.MedicinskUnder-
vii8ning.(1749).39. HMHoff.MinVirkekreds.
(1810).ll). det forhold, den tilstand at være
søvnløs, spec: (gennem længere perioder) lide

under søvnens udebliven, dens hyppige af-

brydeUer olgn. Slange.ChrIV.1476. Haldorf
var plaget af Søvnløshed. 6ry?&.7Vot;ei.//.65.

Saa klagede han ogsaa over Søvnløshed.
Pont.LP. VII1.220. KliniskOrdbog.(1921).238.
„Den utro Husholder" er den af Vor-
herres Lignelser, der har voldt de arme For-
tolkere mest Søvnløshed. /^AfunJfc.BF.;2.3. han
lidfT af søvnløshed

j
-pren, en (Oehl.Nord.

Oldsagn.(1840). 16), -pryne, en ell. (sj.)

et (ThitJens.VA.1.246). fSovne-, Moth.S
628. Sori.Poel.37. LThura.Poet.296. — ogs.

-pryn. Thit.Iens.VA.1.246. -prønne. Feilb.

bryne. Tychon.Vers.205. i bet. 2: Cil.1717.

(NkS4°820.71). -brønne. Feilb. -brynde.
NatTid.'^*U1923.Aft.2.sp.2). (ænyd. søvne-
pryne; jf. I. Pryne samt Søvn-rune, -torn)

I) (nu dial., foræld.) redskab (naal, torn) ell.

middel (medikament), der paa overnaturlig

maade fremkalder søvn. Moth.S628. *har da
en Søvne-Pryne

|
Dit Hoved nagled til hiin

bløde Bulster-Dyne? LTAMra.Poe<.296. især

i udtr. kaste sovn(e)pryne paa en:

10 Moth.S628. NatTid.^'^sl923.Aft.2.sp.2. Feilb.

II
om (stor, dadelværdig) søvnighed. *Her

kommer Søfneprynen
|
Dend Ladheds første

aulerske,
|
Og os fra Sove-Dynen

|
Ey slippe

\il. Sort.Poet.37. 2) (nu næppe br.) søvnig,

dorsk person; søvnetryne. Moth.S628. Cit.

1717.(NkS4°820.71). -rune, en. (jf. -pryne;

foræld., poet., spec. i folkevise-spr.) d. s. s.

Soverune. *Bjarke! hvor bliver du af? er

du bunden med Søvnruner stærke? JOlr.

20 SD. 1. 106. *Hun redte deres Seng paa Bol-

ster blaa,
I
Saa skrev hun Søvneruner

der ipa,dL.AbrahNyerRahb.III.179. SvGrundtv.
(DgF.II.337.III.844).

Søvns, et. se u. Søvnhus.
søvn-salig, adj. (jf. salig 6.i og snakke-

salig ; sj.) meget hengiven til at sove. En søvn-
salig Borgemester (o: i Baggesens digt „Kal-
lundborgs Krønike"). Grundtv.(LEft.l809.284).

CP -sløret, part. adj. som p. gr. af søvnig-

30 hed (efter søvnen) ikke har skarpe aandsevner;

(endnu) ikke rigtig vaagen. Drachm.KW.73.

II (jf. Søvn 4.1 og IV sløre l.a samt søvnig

2.2) billedl., om naturen, som natten (morgen-
dæmringen osv.) slører, sovnslørede Skove.
sa.F.II.289. sa.HI.284. -stilling, en. spee-
dens (zool.) om dyrs sovestilling. En tropisk

Sommerfugl ophængt i sin Søvnstilling.

Bergs.MS.* 1. 77. dels (bot.) om en plantes stil-

ling under plantesøvn. MentzO.Bill.'175.

40 -torn, en. (efter oldn. svefnJ)orn; jf. sv.

somntorn, vrietorn, Khamnus catharticus (der

mentes at fremkalde søvn); jf. -pryne 1 ; især

arkais., foræld.) torn, (spids) gren, der men-
tes ved berøring (slag, stik) at fremkalde søvn

(søvnighed). Grimhilde
|
Min bolde Fader

med en Søvntorn slog,
|
For hans Erindring

reent ham at forspilåe. Oehl.Regn.(1849).92.

især i forb. stikke en med en søvntorn.
Gjel.Br.24. AOlr.DH.I.145. jf. Feilb. -try-

50 ne, en. se Søvnetryne. (S -tnng, adj. (nu
næppe br. søvne-^. {ænyd. sovnetung (Naur.
GolgoihapaaParnasso.(1689).B2')) I) tung

(tynget, sløvet) af søvn ell. søvnighed. *Son-

nens sovnetungc Krop
|

Fra Sengelejet

(han) 9.Mo.T.Falst.202. Goldschm.K.73. Barne-
hovedet var . . sunket søvntungt ned paa
hans Skulder. Oy/.il/. 57. 2) (jf. søvnig 2.2)

ueql.; dels om (lummer) luft olgn.: som frem-
kalder (tung) sløvhed, virker søvndyssende.

60 *En søvntung, lummer Luft hang over Byen.
CKMolb.SI).367. ThøgLars.DF.21. dels om
en egn, el landskab olgn., der ligger hen i nat-

tens mørke og hvile, •søvntunge,
|
slumrende

Skove. Drachm.UD.290. -vaagen, adj. („i
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nyere Tid". VSO. „Nyt Ord." MO.; nu
næppe Ir.) brugt som udtryk for den under

magnetisk søvn (hypnose) indtrædende til-

stand, der (fysisk) ligner søvnen, men lader

bevidstheden være delvis vaagen og direkte

paavirkelig (af hypnotisøren). En søvnvaagen
Tilstand. y-SO. MO. -vandrer, en. (jf. ty.

schlafwandler; nu næppe br.) d. s. s. -gæn-

ger. VSO. MO. jf. Søvnvandrerinde.
Ing.SR.74. -vandring, en. (jf. ty. schlaf-

wandel ; nu sj.) søvngang; søvngængeri. Søvn-
vandring (Somnambulismus; thi saa bør den
rettere hedde, end Nattevandring, da den
ikke siælden yttrer sig midt om Dagen).

Rahb.Tilsk.1792.162. HCAnd.ML.420. uegl:

Mynst.(Hjort.B.I.158). -varsel, et. (især

dial.) varsel, som man modtager i søvne, i det

samme gav det et Ryk i hendes ene Ben og
hun vaagnede. Det var det, Bedste havde
kaldt et Søvnvarsel. „Saa skal én lytte, for

saa er der noget der trænger til én," havde
hun sagt. AndNx.DM.III.99. -virkende,
part. adj. (1. br.) søvnbringende; søvndys-

sende, søvnvirkende Medicin. SundhedsKoll
Forh.1902.19.

Søvren, propr. se Søren.

Søvrin, en. se Syren.

Sø-væder, en. (foræld.) krigsmaskine

(væder) til brug i søkamp. Ing.EM.III.217.
-vækst, en. (jf. -gevækst; nu næppe br.)

d. s. s. -plante. LTid.l732.52. EPont.Atlas.I.

424. VSO. MO. -værdig, adj. (jf. sv.

sjovårdig, holl. zeewaardig, eng. sea-worthy
t sa. bet.; sml. ogs. nt. seewehrig, sødygtig,

til wehrig, kraftig, wehr, værn, kraft; bornh.)

om fartøj (baad): sødygtig, en god 4de bords
Jolle . . som var meget s øQy dir g. Agerbeck.

BeskrivelseoverBegivenheder.(1804).119. ber-

genske Fyrre-Joller . . ere lette, og me-
get søeyæTige.Stibolt.SF.39. jf. BornhOS.
-værn, et. (ænyd. d. s., om forsvar til søs

(ASVedel.Saxo.(1575).259); som hjemligt af-

løsningsord for Marine (I.l) trængt langsomt

frem (gennem det officielle spr.) i løbet af

19. aarh.; jf. Bøgh.DD.1870.65. HjælpeO.
Vortnord.modersmål.(1942).47; især ^, emb.)

forsvar (værn) mod angreb fra søsiden (jf.

MO.^ VSO.); spec. (konkr.) om samtlige for-

svarsmidler til søs, flaaden med tilhørende ind-

retninger (jf. Harboe.MarO.); marine (I.l);

ogs.: søetat. Molb.HO. (et) til selvstændige,

offensive Søoperationer bestemt Søværn.
MdsskrLitt.XIII.lOl. *Vort Søværn . . har
havt

I

Fra Arrildstid et godt og kraftigt

Rygstød.
I

Thi dets Befalingsmænd var
altid D&nake.Hrz.l00Aar.(1849).80. Lov om
Søværnets Ordning. Lov'*U1868. Søværnet
omfatter Flaaden og Orlogsværftet med
deres 'PeT3oue\.Bardenfl.Søm.I.40. Søværnets
Kaserne. Trap.*1.573. -værnepligt, en.

(^^, emb.) værnepligt til søs (i søværnet).

Lov^'/tl849. -værnepligtig, adj. (^,
emb.) værnepligtig til søs (i søværnet), det sø-

10 værnepligtige Mandsk&h. FrOpffer.BV3. Sal.

XV11.1128. som subst.: de Søeværnepligtige.

MR.1849.183. -værns-kommando, en.

(^, emb.) øverste kommandomyndighed inden

for søværnet. LovNr.9S^*Ul932.§l. -værts,
adv. (nu ikke i rigsspr. -vært. JJuel.230.

-vart. Mincke.SøemandsHaand-Bog.(1756).
33). {ænyd. d. s. (Huitfeldt.DanmarckisRigis
Krønnicke.I.(1603).26), sv. sj6vart(s); efter

ty. seewårts, jf. holl. zeewaarts, nt. seewart,

20 mnt. sewert, sewart; om sidste led se u.

landværts; „Talespr." Levin.; nu især 4>-

ell. CJ) ad søvejen; søleds; til søs. Moth.S
1021. Brænde, som søeverts indkommer.
Reskr.^*/d782. Olufs.NyOec.I.81. Kommer
man søværts fra og ser ind over Byen. And
Nx.BN.161. En Gren af Slægten slog sig

ned paa den øde Kyst oppe ved Kattegat . .

og den kom søværts til. sa.DM. 1. 3. Udførsel

herfra Landet til Frankrig af Damørred . .

30 maa kun finde Sted søværts over Esbjerg.

Bek.Nr.237*/sl934.§l. \\ anv. som adj. ved
søværts Afskibning (af et vareparti). Jur
Formularbog.*862. denne søværts Forbin-

delse. Ponf.AG.ii. -væsen, et. (jf. Skibs-

væsen^ indbegrebet af, hvad der hører til

skibe(s brug), skibsfart og søhandel (og hertil

hørende kundskaber og færdigheder). Om de

gamles Søe-Yæsen.Holb.Ep.III.224. Argo-

nauternes Ukyndighed og Uerfarenhed i det

40 dengang nye Søevæsen. Bagges.L.1.26. Ar-

chiv for Søvæsen. (tidsskrifttitel. 1827-41).

Harboe.MarO. Scheller.MarO. -æble, et.

(zool., nu næppe br.) d. s. s. -pindsvin.

Moth.S1021. EPont.Atlas.I.660. HOAnd.Imp.
11.121. VSO. -æg, et. (nu sj.) (forstenet)

søpindsvin. Amberg. Drejer&Bramsen.Natur

•

historien. (1840).261. S&B. -øre, et ell. en

(BerlTid.*/ixl943.Aft.6.sp.2). (jf. Havøre;
zool.) havsneglen Haliotis (med ørelignende

50 skal). vAph.Nath.V592. Lutken.Dyr.554. Lie-

berkind.DV1.387. -ørred, en. [1] \
den i (bjerg)søer levende ørred Salmo formå
lacustris. Brehm.Krybd.339. DanmFauna.XV
142.



T
T, et. [te?] Høysg.AG.2. fU. -*er. I) navn

paa sproglyd, for øvrigt er vist nok det

hårde d meget nær ved t.Rask.Retskr.69.

Naar et Tillægsord hører til et Navneord af

Intetkøn, faar det Endelsen t. Mikkels.

Sprogl.nS. hun (oplyste) ham . . om, at der

var noget, der hed Idiotsynkrasie . . Ole

lo og bad hende næste Gang huske paa, det

hed Idiosynkrasie og „t"et var overflødigt.

KMich.SSF.246. 2) navn paa bogstav.
Hun udtalte Skændsel, som stavedes det

med t.Bang.GH.26. (han) satte en mang-
lende Streg over et t.Steinheck.Detukuelige

Sind.(ovcrs.l940).236. 3) forkortelse for
ord, der begynder med T. troe, tavs,

tækkelig, taalmodig, som ere de fire omtalte
TTer. Biehl.DQ.II.198. || nu især (T) som
forkortelse for Ton(s). VareL.*841.

||
(med.)

i forb. T. B., forkortelse for Tuberkulose; ogs.

(som fk. og m. flt.-bøjning: -qx) om tuber-

kulosebakterie ell. tuberkulosepatient. Hun
faldt . . ind i deres Sanatorie-Jargon og
kappedes med dem om at sige Vittigheder

om T-B'en\e. EJuelHans.HM.139. en Svag-
børnsskole som en Afværgelsesforanstaltning

overfor T. li.VorUngdom.1937/38.109. (ar-

bejderboliger) hvori TBen driver sit Spil.

Pol.^*U1942.8.sp.2. der ligger 8 t. b.'er på
hver stue. OrdJS. 4) hvad der har form
som ell. ligner et stort (antikvatrykt) T.
Der uddannedes tidlig i den kristne Menig-
hed en ret fast Kirkeform, hvori Grund-
planen dannede et Kors, d. v. s. et latinsk T.

SvendbAmt.1927-28.18. || især (0) om tvær-

stykke, forbindelsesstykke (spec. til samling og

afgrening af rørledninger); T-stykke. Teerne
er afsat som fulde 160 m/m T.Tidsskr.

f.da.Sygehuse. 1934. 153.sp.2. Man kan godt
komme ud for en Aspirant (ved gasmester-

eksamen), der aldrig har hugget T ind
paa et Stykke Ledning. Gasteknikeren.1944.
289.

II
Landings-T, (flyv.) et af lærred

fremstillet T-lignende tegn, anvendt paa
flyvepladser til angivelse af landingsrelnin-

gen. FlyvningHær. 156. 163. Strøm- T. T-
Stykke, hvor Lodningsafgreningen er ud-
formet som en blød Bøjning og ikke som
et skarpt Knæk, hvorved opnaas en væsentlig
mindre Strømningsmodstand i Afgreningen.
TeknLeks.I.SOS. T-, t ssgr. I) (sprogv.) til

T 1, fx. T-Form (o: intk.-form hos da. subst.

og adj. Wiwel.95.122), -Lyd (D&H.). 2) til

T 2 og 4, fx. T-Forra (FagOSnedk.), -iox-
met (AStrøm.0.12. JVJens.Nordvejen.(1939).
74).

II
i en række fagl. ssgr.: T-Bind, (med.)

bind, sammensyet i T-form. Chir.(1845) I.

728. DdH. T-Bjælke, jærnbelonbjælke

af T-form. TeknUks.1.527. T-Daase,
staalrøTsdaase med lo tude i forlcengelse af

XXIII. Rmtrykt •'/„ 1M5

hinanden og een vinkelret paa disse. smst.

T-Hængsel, hængsel af form som et T.
FagOSnedk. HFB.1936.XLVi. T-Jærn,
jærn(bjælke), hvis tværsnit (profil) har form
som et T. Scheller.MarO. TeknLeks.1.527.
NisPet.Muleposen.(1942).55. T-Kors, (fagl.)

kors af form som et stort T ; Antoniuskors.
BrobyJohansen. Hverdagskunst. (1942).79. T-
Lineal, (fagl.) lineal i T-form. Bl&T.Till

10 T - N e t , (fagl.) antenne, bestaaende af flere ml.

master udspændte, parallelle traade, fra midten

af hvilke andre traade fører ned til radiostatio-

nen. Schledermann. Radiotelegrafi. (1908).95.
T- Nøgle, værktøj af T-form, forneden

forsynet m. et firkantet hul, brugt som nøgle

til aabning og lukning af haner, ventiler, der

er uden fast haandgreb. TeknLeks.1.528. T-
Rille, rille, hvis tværsnit har T-form.
Thaulow.M.1.426. T-Rør, T-formet rør-

20 (stykke). TeknMarO. T-Samling, sam-
ling af endetræ og sidetræ et stykke fra dettes

ende. Wagn.Tekn.535. T- Staal, staal-

(stykke) m. T-formet tværsnit (jf. T-Jærn^.
Scheller.MarO. T-Stykke, forbindelses-

stykke af form som et T. JJrsin.D.75. Tekn
Leks.1.527.

ta, V. se IL tage.

I. Taa, en. [W] Høysg.AG.51. flt. tæer
['tæ^ar, tæ^r] (smst.); best. f. flt. tæerne ell.

30 (nu ikke i rigsspr.) tærene (TBruun.V.233.

jf. SvOrundtv.). (æda. ta, oldn. tå, eng. toe,

ty. zehe; vistnok besl. m. te, vise, oldn. tjå,

sml. lat, digitus, finger (opr. betegnedes i

indoeuropæisk finger og taa m. samme ord))

I) hver af de fingerlignende dele af
foden hos mennesker og dyr (Digitus pedis).

Li) i ai alm. (en mand) havde sex Fingre paa
hver af sine Hænder, og sex Tæer paa hver
af sine Fødder. 2Sam.21.20. jeg (fik) et sting

40 i min høyre Taae. Holb.Didr.8sc. »stundum
sin Taa paa den jevneste Vei

|
Man støder.

TBruun.ST.144. *„Ak nej," sagde Gaasen.
„Vi vil flyve.

|
Jeg har saa ondt i den Taa,

|

i den Taa, i den Taa,
|

i denne og i den."
DanmSanglege.181. For en menneskealder
siden, da folk var mere sprogligt ømskindede
end nu, kunde man vække den største for-

argelse ved at sige tæer for fodspidser (jf.

ogs. FodfingeT).Hjortø.OS.138. Saa rent som
50 mellem Tæerne paa en fhnsease.Buchh.UH.

52. den store, verdensberømte Kunstner . .

staar guddøderaig deroppe med Tæerne ind-

efter (o: som tegn paa forlegenhed). Pol.^^^i

1937.Sønd.l4.sp.4. |j m. h. t. heste dels om
koden og hoven tilsammen, dels om hovens
(hovvæggens) forreste del. MilTeknO.115.
Grunth.hesl.29. \\ om det løsrevne, afhuggede
lem. I det murode alterbord (i Holmstrup
kirke) er der udsparet et relikvigommo med

29
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en enkelt knogle (St. Sørens tå; i virkelig-

heden et fodrodsben af et svin). HVClaus.

H.195. især (kog., slagt.) om grisetaa (1):

(svinene) har de slagtet og ædt, uden at

jeg selv har faaet saanieget som en Taa i

Salt og Y&nå.NPWiwel.NS.99. PFaber.SK.2.

ERode.JM.28. 1.2) i særlige forb. m. attrih. adj.

den lille taa, (jf. Lilletaa^ den mindste (og

yderste) taa. vAph.(1759). HCAnd.BC.1.233
(se 1. 15). MylErich.S.52. D&H. det kriller

i hans lille taa, se krille 2.2. || den store
taa, (ji. Storetaaj den største (og inderste)

taa. vAph.(1759). De klager over en ind-

groet Negl paa den store Taae, jeg har en

Liigtorn paa den lille. HCAnd.BC.1.233. man
havde forsømt at binde de to store Tæer
(paa liget) sammen i Ligkisten, hvad andre

forsigtige Folk brugte for at undgaa (gen-

gangeri).NordsjællF.II.181. Øjnene staar ud
af Hovedet paa dem (o: viberne) som den
store Taa af de uldne Sokker. Fleuron.J.31.

jf.: Manden og Konen skiftede aarligen at

ligge deres 6 Uger, han af den store Taa
(o: af podagra) og hun i Barselseng. Tode
M.64. kysse (ell. hilse paaj den store taa
spec. (gym.): smidighedsøvelse, bestaaende i

at man siddende ell. staaende tager fat m
hænderne omkr. en af fødderne og løfter den
op, saa man kan røre storetaaen med munden
Sal.'XXIII.l. talem., brugt spøg. om en, der

ikke fejler noget (alvorligt): han har mave
fiine i den store taa. Krist.Ordspr.nr.5611

I
overliggende (ell. overlagt. LeckFi

scher.HM.31) taa, se overliggende 1.
|

sure tæer, se TV. sur 2.3. 1.3) i særlige forb

som obj. for verber. \\ m. h. t. badning (hvor

man forsigtigt stikker (spidsen af) foden
vandet, før man gaar i ell. springer ud)
Mange, der plejer at begynde Badningen
først i Juni, har endnu ikke stukket saa

meget som en Taa i Øresund. £A;siraJ/.^'/«

1938.1.sp.4. (havet) er saa ugæstfrit, at man
ikke tør dyppe Tæerne i å&t.PoU^U1942.4.
sp.l. jf.: hvor Smaaskovene synes at fryde

sig ved at dyppe Tæerne i Stranden ! 7/ee

And.MS.44. || i udtr. for at kysse korset paa
pavens sandaler ved audiens ell. (i videre anv.)

vise en ydmyg ærbødighed, ingen Mand er

værdig til blot at kvsse din (o: Kleopatras)
Taa. KMunk.EI.29. ' en Million Katoliker
passerede Fodenden af (pavens) Seng og
kyssede hans Tdåex.MLorentzen.G.71. || krøl-
le tæerne, se III. krølle 2.i.

||
pille (sine)

tæer, (dagl.) med fingrene rense (mellem-
rummene ml.) tæerne; ogs. (nu ikke i rigsspr.)

som udtr. for at passe sig selv, sine egne sager
ell. sidde og dovne, pil dine egne tæer. Moth.
TI. Han kan sidde og pille hans tæev.Krist.
Ordspr.368. jf.: *Nymphen sidder og, (med
Gunst at sige for høbske Øren) reenpiller
sine TæeT.FrHorn.SomnPoet.37.

\\ „la' vær!"— „slik tæer!", se II. slikke l.i. || om forb.
m. Hæl se u. bet. 1.5. 1.4) i særlige forb. som
del af præp.-led.

\\ rydde for tæer, se 1. rydde

1.1.
II

i forb. m. med; især i udtr. for at ud-

føre noget med tæerne, som ellers udføres med
hænderne: en Mand, der tegnede med Tæerne
(o: paa et marked). Wied.Silh.127. man faar
let det Indtryk . . at alle Slagtere har gaaet
i den kendte sorte Skole, hvor man lærte

at stjæle med Tdi&rne. Da.Fedevaretidende.
^^'il943.1.sp.4. vifte med tæerne, (vulg.)

more sig; især: danse; krølle tæerne (se III.

10 krølle 2.1/ mig koster det jo heller aldrig

en Kineser, for det jeg gaar lidt ud og vifter

med Teeerne. Soya.LJ. 30. \\ i forb. som træde
(vulg. jokke, vade ofl.) en over ell. (nu min-
dre alm. i rigsspr. i billedl. anv.) paa tæerne,
dels i egl. bet.; dels billedl.: genere; chikanere;

gaa ens ret for nær; ogs. i udtr. for at være til

stede i et generende stort antal, være i trængsel.

*Træd KjærUng ei paa Taaen,
| Og rør ei

Mandens Byld.Winih.HF.173. det kunde
20 ikke negtes, at han havde traadt sin Herre

haardt paa Tæerne. Lieb.DQ.II.176. Det
pinte dig i Trængslen at vandre,

|
du haded

og frygted dens Kævl og Kiv —
|
for sær,

for skeptisk, for lidet massiv
| til ikke at

blive trådt over Tæer. Blaum.Sk.2. „de unge
skal ogsaa leve, ikke sandt, Lars?" . . „Gu'
skal de ej, Lars! De skal ikke træde os gamle
paa Tæerne, det Kram.'' Tandr.K.7. Fra
østrigsk Side indskrænkede man sig . . til

30 ad diplomatisk Vej at træde Italien over

Tæerne. Tilsk.1927. 1.342. ti Metaforer, der

træder hinanden over Tæerne. Rubow.KS.69.

II
i udtr. for at hæve sig op paa tæerne, taa-

spidserne, gaa paa den forreste del af foden.

*Med Døden Dolken sig paa Taaen lister.

Bredahl.V1.126. *(forsigtighed) triner sagte-

lig
I

Paa Taaen. Boye.PS.1.192. man listede

rundt paa Tæerne og talte dæmpet. C//aws.

F.297. Jeg rejste mig paa Tæerne. »Soj/a.

40 GAM.39. jf. ndf. 1. 62: inden hun vidste et

Ord deraf, var han (o: en lille mand) paa
Tæerne, og (kyssede hende). Tode.IX.464.
gaa paa tæerne: Holb.Metam.76. Under
Forberedelsesgangen øves Drengene . . i at

gaa paa Tæerne. Gymn.(1828). 13. (han) ga-

bede utidigt og strakte sig, saa at han maatte
gaa de første Par Skridt fremad helt op paa
Tæerne. Wied.Silh.167. staa paa tæerne:
Moth.S719. (nissen) løftede sine Hæle, stod

50 paa sine Tæer. HCAnd.(1919). IV.391. Boyen
stod paa Tæer og ragede den rustne Skyder
ned fra Knagen. HelgeKaarsb.HM.63. Alder-
dommen betyder bare, jeg bedre kan naa

|— du bUver nok lidt krum — at kysse dig,

uden at staa paa Taa. KMunk.C. 7. (1. br.)

billedl.: staa paa spring ell. staa rede, paa
pinde, mangfoldige Talere stod paa Tæerne
for at komme til og faa deres Ord sagt.

EBrand.(PoU^'iol922.11.sp.3). de stod alle-

60 sammen paa Tæerne for de fremmede og

kappedes om at gætte deres Øn&ker. Rørd.

Va.l58.
II
være paa tæerne, (jf. u. I. Klo

1.4 slutn.; dagl.) være oppe (fra liggende ell.

siddende stilling) (og rede til at virke); være
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paa farten, i travl bevægelse, virken; være

energisk, ivrig, om sig for at opnaa noget,

faa noget udført, udnytte en chance; være paa
stikkerne. Den første Aften, Sangerne mødte
i Skolen, var (læreren) rigtig paa Tæerne. Zafc

Niels.NT.'[1881J.172. de Købmænd maatte
være paa Tæerne for at skrabe Kunderne til

6ig.PEBenzon.P.206. Alle var paa Tæerne
rundt om ved Husgavlene for at faa et første

Glimt af disse mærkelige Mennesker. J.o^7.

B.32. øvrigheden var svært på tæerne efter

enhver art af trolddomskunst. AarbKbhAmt.
1924.105. jf.: Sandemanden kom paa Tæerne
med nye Tilsigelser. Rosenkrantz.MY92.

\\

let paa taa, som bevæger sig paa taa-

spidsen, gaar eJl. (især) danser let. let paa
Taa dansede (han) hen mod Gamlingen.
Ka7idarius.LP.101. hun sang og sprang
saa let paa T&a..Drachm.BK.37. (tyrefæg-

terne) har jo fastet hele Dagen for at være
lette paa Taa, naar Tyren er i Hælene paa
dem. EmilRasyn.BH. 5. subsiantivisk: Killin-

ger smaa! med Navn vil jeg nævne
|
En-

hver nu efter sin Kunst og Evne:
|
Fløiels-

pels du hedde niaa,
| Og den anden

Let-paa-Taa. Winth.Overs.af Speckter: Fabler.

(1834).[27J. Duften af (vinen) er i vore

Næsebor som luftig Dans af lette Terner,

selv Tungen bliver en Letpaataa i Munden.
KMunk.DU.56. billedl. (om kvinde): let-

sindig; løs paa traaden. Moth.L128. VSO.
III.L117. D&H. (.5) i særlige forb. m. Hæl:
hugge en hæl og klippe en taa, hellere
se ens hæl end ens taa, se I. Hæl 3.1.

II
først ell. saa paa hæl(en) og saa paa

taa(en), (verslinie, der synges under en)

folkelig dans, under hvilken man skiftevis

slaar hælen i og hæver sig paa taaspidsen;

jomfru Lisken. Blich.(1920).IX.51. Gruner-
Niel8en.FV75. jf. Lisken sp.1003'*.

||
(følge)

taa ved hæl, (jf. sv. hack i hal; sj.) lige i

hælene (paa). en Tycho Brahes Dag, hvor
Alt kommer paatværs og smaa og store

Ærgrelser følge hverandre Taa ved Hæl.
Vodskov.SS.89. 1.6) i forb. fra top til taa,
te Top. 1.7) (talespr., 1. br.) som (forstærkende)

tilføjelse til av t forb. som av, min taa!
Av min Taa! Den er vel nok hø]. Bergstedt.

Smaa folkeligeSkucspil.il.(1930). 7.

2) (jf. Snude 5.1^ den del af strømpe,
fodtøj ell. fodspor, der svarer til taaen (1);

ogs. (fagl.) om forreste del af hestesko (Viborg
iS:Neerg.nB.84. MilTeknO.llO. Grunth.Besl.

16. sml. Optaa^ ell. (sj.) af ski (CJFrederik-
ten.Natten8Fløjte.(1941).29). det var virke-

lifren, et ret Fod-Spor med Tæer, Hæl, og
saaledes som en bar F'oed i sig selv er. Kobin-
son.1.237. Taaen af de skæve Sko. fc>/A'm/.

(Socialdem.**Uil939.Sønd.3.8p.4). strikke Taa
i en ^tTiimYte.SyStrikkeB.255.

3) om hvad der ved sin form ell. (og)
»lilling minder om en taa (1). 3.1) (fagl.)

om del af visse brugsgenstande, redskaber ell.

bygningsdele.
|| nederste del af et redskabs,

en genstands fødder, ben, ell. knop, hvorpaa
det (den) hviler. En Dag han uformodentlig

I

Slog Taaen af en Gryde. HMikkels.D.174.
Under Slædens Agterende (o: i affutagen til

en karronade) er boltet et Stykke Træ . .

kaldet Taaen, hvori vandrer de tvende Ruller
. . der træde paa Dmkket. Funch.MarO.1.27.

Blandt Jydepotteskaarene var der baade
Mundingsrande, Ører og 'YdieT.RibeAmt.1938.

10 31. Et Par Stole, cabriole Ben, volute Tæer.
MitbedsteKunstværk.(1941).105. (staa) som
en potte paa tre tæer, se I. Potte l.i.

||

støttende del af maskine ell. værktøj. Wolfh.
MarO.250. AutomobilO. jf.: en god stærk
Løftestang, som paa den ene Ende er for-

synet med en Jerntaa eller hellere med en
stærk tregrenet Jernklo. JensChrJensen.Et
velindrettetLandbrug.(1842).47.

\\
(landbr.,

foræld.) spids paa plovskær ell. den spidse

20 del af løbet, hvorpaa skæret sidder. Moth.Tl.
VSO.

II ^ om nederste ende af mast: mastetaa

(KuskJens.Søm.193)
,
(enden af) den vand-

rette del (arm) af et knæ (L5.5) (Forordn.^*/*

1776.1VFormular. Funch.MarO.1.39. Skibs-

bygnK.490), tap i enden af bomme olgn.

(Bardenfl.Søm.l .84. KuskJens.Søm.208), an-

kerfligens yderste spids (Funch.MarO.1.78.

Bardenfl.Søm.l.115) olgn.
||

(tøm.) spær-
ende, hvoraf den underste del er bortskaa-

30 ret. LandmB.lll.353. SjællBond.21. 3.2) (især

forst.) hver af de store, over jorden synlige rød-

der af et træ. NEHofmanBang.BondensAbild-
gaard. (Chria.l878).7. AlfrSørensen.FraVest-

jyllandtilØstsjælland.(1924).72. UfF. jf.:

højtlarmende Voven
|

slog op omkring
Fyrrens langtrækkende T&a.Aakj.Hejmd.lS.

3.3) (1. br.) lavere parti ell. udløber af bjerg.

Granada ligger i en Krog af Vegaen, saa at

sige mellem Sierra Nevadas Tær. ^ndiVar.

40 TPP.95. 3.4) (1. br.) landsdel, der paa land-

kortet ligner en taa. Skum og skyomhyllet,

1
med sin Vrist beskyllet,

|
strækker Pileøen

(o: Falster)
|
Taaen ud i Søen. Holstein.SB.

71. om Calabrien, den sydligste del af Italiens

,,støvle" (se 1. Støvle 3.4/- Mussolini rejste i

Nat fra Rom ned . . i ('alabrien, Italiens Taa.
Pol.*"*1939.12.sp.3. 3.5) (1. br.) d. s. s.

Kragetaa 2. han (trak) triumferende den
lille uforseglede Billet d'amour frem . .

50 „Sikke Tæer, durJakSchmidt.SP.79. 3.6)

i forb. fingre og tæer, (efter eng. finger-

and-toe; landbr.) navn paa en sygdom hos

(kaal)roer, der fremkalder tenformede svulster

paa rødderne; kaalbrok. Ugeskr.f. Landmænd.
4H.1 1.(1871).368.

II. t taa, V. -ede. {ænyd. d. s. (Kalk.IV
342); vist dannet til glda. præt. tha(a) (smst.),

oldn. hk, præt. af J)iggja, se tigge) tigge.

Molh.T104. Jeg maa jo byncke (a: trygle),

60 bede, taae,
|
Hvor jeg har cy at byde. Sor^

Poel.8.

Taa-, i ssgr. PtO)-, ogs. (i sjældnere ssgr.)

'tå-I (dial. ogs. Tæer-, se u. Taaende; ;/.

Feilb.Ill.925). af I. Taa, især i bet. 1.

29<
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-akse, en. (vet.) ret linie gennem aksen af

de tre store knogler (kodeben, kronben og hov-

ben) i hestens taa. Grunth.Besl.16. -arm,
en. [3.i] 4>- <^^w vandret liggende del af et

dæksknæ. VSO. 'balde, en, (1. br. i rigsspr.)

det afrundede, kødfulde parti paa taaens under-

side. PhysBibl.Y412. VilhRasm.VU.16. UfF.
Taabe, en. ['tå-bo] (1[ (skrevet) Tobe.

KomGrønneg.II.212). flt. -r. {ænyd. d. s.,

SV. tåp (og tåpa, kvindelig tåbe), no. tape; lo

besl. m. oldn. tæpr, bange for at komme noget

for nær ell. røre for meget ved det, og i aflyds-

forhold til ty., mnt. tappen, famle, gribe om-

kring sig; egl.: person, der famler, griber

omkring sig; jf. taabelig || i rigsspr. især o
ell. jur., jf.: „Ordet er næsten forældet, det

bruges nu kun i høiere Stiil." Levin.KS.27.)

person, der lider af aandssvaghed i

lettere grad; imbecil person; nu (uden for

jur. spr.) især m. afsvækket bet.: person 20

med svag dømmekraft; person, der tæn-
ker og handler ufornuftigt, dumt. Viser

mand Barn, eller Taabe, efter Ild, og deraf

kommer Skade, da svarer hånd selv til

Sk&den.DL.6—19—10. Holb.Jean.V5. selv
i Tidens Fylde

|
Taaber spotted med Guds

Ovå.Grundtv.SS.VlSS. *Hvi vil du gaae og

maabe? træd kjækt den lige Vei,
|
Og kald

mig saa en Taabe, hvis hun dig siger Nei!

Winth.VI.259. En ringere Straf end den lov- 3o

bestemte bliver at anvende paa Taaber. Lov
^*/»1866.§39. der . . er utallige trinvise Over-

gange fra den dybeste Idioti gennem de

Imbecile og de aandelige Undermaalere (Sin-

kerne, „Taaberne") op til den blotte Enfol-

dighed, den slette Begavelse. KPont.Retsmed.
1.23. Taaben har sin (forstand) til venstre

(1871: Daarens Hjerte er ved hans venstre

Side). Præd.l0.2(1931). Frans kørte som en

Taabe . . I Løbet af to Dage skamkørte han *p

sine gode Heste. MartinAHans.NO.83. || i

ordspr.; (jf. u. spørge 3.7; 1. br.:) en taabe
kan spørge (om) mere, end ti vise kan
svare paa. Moth.T2. VSO. Vogel-Jørg.BO.
146. at vente og haabe (ell. snaabej gør
mangen til taabe, se haabe 2.i (II. snaabe

1). Taabe-saas, en. (ænyd. d. s.; nu
næppe br., jf.: „i lav Tale." VSO.) dum,
taabelig gaas ell. taabeligt menneske (især:

taabelig kvinde). *0s bør nu ej som Taabe- so

gjæs
I

At kjække hen for Yind.Cit.ca.l750.

(NyerupPRasm.DVI.291). vAph.Nath.III.5.

t -gante, en. taabeliq person. Graah.PT.I.
190.

taabelig, adj. ['tå'bali] ell. (dagl., især
dial.) ['tO)uli] (jf. skrivemaaderne tovlig
(taavlig; som gengivelse af dial.-udtale ogs.

tovle, taavle). Wied.EnHjemkomst.(1889).
91. Blaum.AH.139. Kidde.AE. 1.129. Rørd.
LB.321. Søiberg.LL.29. Korch.LL.68. sjæld- eo

nere taavelig, tovelig. Gjel.M.12. KLars.
Lat.63. AlbDam.B.277. f tobelig (Slange.Chr
IV1221), taablig, toblig. JJuel.271. Falst.
Ovid. 28. Cit. 1828. (Brøndum - Nielsen. PM.

263). HCAnd.BCÆ.1.220). adv. -t ell. (især

dagl.) d. s. ell. (f) -en (Moth.T2. Slange.Chr
IV34. VSO.). (ænyd. d. s. og tobelig; ajl. af
Taabe) I ) (nu kun dial. ell. m. overgang til bet.

2) i lettere grad aandssvag; imbecil; ogs.

i al alm.: sindssyg; aandssvag. I Holland
der er den Taabelige og den Blinde ikke fri

for at arbeide. OeconT.//.i05. Til den taabe-
lige Anne Graversdaatter 1 Mk. ugenthg. Cit.

1784.(AarbSkive.l912.73). taabelig var hun
og taabelig blev hun. Blich.(1920).XIV48.

Esp.365. Feilb. UfF. \\ om dyr. de klogere Dyr
har en større og kunstigere Hierne, de taa-

beligere og mindre vittige enten . . en mindre
eller slet ingen.Kraft.(KSelskSkr.VI.202). In-

gen må male avet om med en håndkjæm, ti

så løber kvæget avet om og bliver tåbeligt.

Krist.JyA.Till.l.Afd.ll6. 2) (især Q} ell.

(i former som tovlig olgn.) dagl., især dial.)

m. afsvækket bet.: (meget) ufornuftig, dum,
enfoldig ell. forvirret, ude af sindsligevægt ell.

meget løjerlig, sær, meningsløs; forrykt;
tosset; skør; fjollet; om forhold: som vid-

ner om ell. skyldes dumhed, forvirrethed osv.;

ogs. brugt som udtr. for ærgrelse, uvilje:

forbistret; forbandet; endvidere (dial.)

om ting ell. forhold: fejlfuld, i uorden, for-

falsket, ikke virkende som det skal olgn.; for-
kert (AlbDam.B.277. UfF.). det var meget
tåbelig sa,gt. Moth.T2. Jeg er taabelig, at

jeg staar og taler med slige Giecke. Holb.

Jean.lV.6. *Mod klog, mod taabelig Kritik

I

Spids aldrig Ven\Wess.236. han gaaer og
smidsker for dig; og du er taabeUg nok til

at lade dig bedaare af hans prægtige Ord.

Heib.Poet.VII.313. det er ret en dum Dreng,

han gjør saadanne taabelige Spørgsmaal

(jf. u. Spørgsmaal l).Kierk.V1.448. Taabe-
lige Dreng! ligger Rom i Vestindien? Rom
er jo Hovedstaden i Italien og Pavernes He-
sidents. FritzJUrg.nr.30. Paa Hjemturen blev

han taabelig i Færgen. — Lad mig komme
til at To\JVJens.HF.138. halvt sidelænds

arbejdede (hun) sig op imod Vinden med et

mut Udtryk i Ansigtet, fordi den tovlige Vind
ikke kunde lade hendes Haar i Fred. Knud
Pouls.BD.134. Tænker? Er De taabelig? Man
skal ikke tænke. ErlKrist.DH.124. -hed, en.

flt. -er. (ænyd. d. s. og tabehghed) det at

være taabelig. I) (nu ikke i rigsspr.) fil

taabelig 1. Moth.Conv.T157. 2) (i rigsspr.

især m) til taabelig 2: det at være taabelig ell.

taabelig handling, udtalelse, idé; ogs. (dial.):

løjer; spøg; sjov (HofmanBang.OdenseAmt.
(1843).539. CReimer.NB.407). jeg veed ikke

enten det er af ondskab eller taablighed

(1731: Taabelighed^, hånd taler saaledes.

Holb.Bars.I.3.Et jeg nu i Stand til at høre

CompUraenter og Taabeligheder, hvor der

er ikke et sundt Ord i.Luxd.FS.23. at stræbe

efter Idealerne er en Taabelighed, en Daar-

skab . . Middelveien er den sande Vijsdom.

Kierk.XlV.326. Hold op med den Taabelig-

hed (o: en kaad dans). Elkjær.NT.87.
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Taabe-mads^en. (sj.) taahelig (mands)-

person. Oehl.Er.IY13.

Taa-beii, et. (jf. -knogle; ancU.) knogle

i iaaen. LandbO.I.195.

Taabe-nakke, en. (ænyd. taabenak;

jf. I, Nakke 6.2; nu sj., jf.: „Talespr,"

Levin.) taabe; oftest om taahelig kvinde; især

brugt som skældsord. I er en lille Taabenacke,

min Hierte, i Kierligheds S&geT.Holb.Tyb.

111.2. Wess.99. Oehl.XXVl.97. de var nog- 10

le Taabenakker.JOir.-S'jD.///.203. -para-
graf, en. (jur.) paragraf i straffelov (fx.

Lov^''U1866.§39), if. hvilken handlinger, som
foretages af aandssvage, er straffri; ogs.

bilUdl. Thuborg.DP.145. BerlKonv.XXI.104.
-rolle, en. (teat.) rolle som taabelig person,

hvis dumheder i ord og handling er latterlige.

en svirende Stymper, der kun maadeligt

havde spillet et Par af de saakaldte „Taabe-

Tollei". Oversk.L.368. taabet, adj. ['tå-ba^] 20

(;'/. SV. tåpig; afl. af Taabe; 1. br. i rigs-

spr.) so7n er en taabe; taabelig; tosset;

tumbet. Mig kaldte han . . en taabet Dreng.
GyrLemche.SJ.119. Kærlighed er blind for

alt . .
I

den kaarer tit en taabet Pjalt,
|
han

straaler i dens lMQ.SigfrPed.SS.34. Feilb.

Taa-blad, et. (zool.) d. s. s. Hudblad 2,

Lutken.Dyr.'223.

taablis:, adj. se taabelig.

Taa-blok, en. [1.2] (sko.) redskab til 30

udblokning af taaen i fodtøj. Cit.l903.(OrdbS.).

Taadse, en. se Tosse.

Taa-ende, en. (dial. Tæer-), (sj. i

rigsspr.) d. s. s. -spids. Nu kan jeg marri

føle det (o: brændevinen) ned i Tæer Ender.
HMikkels.D.123. jf. Feilb.

-taaet, adj. som har tæer af en vis, ved

1. led nærmere angivet form ell. i et vist, ved

1. led angivet antal; især i flg. anv.: I) (især

zool.) til 1. Taa 1, fx. parret-taaet (s. d.) og 40

to- fDen totaaedo Myresluger (Cycloturus

didactylu8).Bøt;P.///.7i;, tre- ^Tretaaet

Flagspette, Picus tridactylus, L.Kjærbøll.

111. Tretaaet Maage, Larus tridactylus, L.

tmst.607. den tretaaede llest.JVJens.Br.6.

Den tretaaede Spætte (Picus tridactylus).

BøvP.1.320), fire- (Kielsen.NHM.332. Danm
Pattedyr.388), femtaaet (BøvP.ll.520. Sal.*

XXI1.107). jf.: de „halvtaaedes" Slægt
(o: gekkoslægten Ilemidactylus med to rækker 50

af hudblade paa den inderste del af tæerne).

Brehm.DL.*!1,2.46. 2) (sko.) til I. Taa 2, fx.

rund-, spidstaaet (fodtøj) (PolitiE.Ko-
sterbl.'* '-,1925.1. sp.2).

Taa-flik, en. [1.2] ($ko.) flik (l.a) paa
taaen af fodtøj.

I. Taafi:, et. (ænyd. taag, toogh, glda.

taa|h (Da.Folkebøger.L(1915).50); sideform
til 1. Taage) d. s. s. I. Taage. I) (nu kun
dial.) i al alm. 'Sorgens mørke Taag og 60

raelancholske Sky,
|
Var gandske dreven

bort. Kyhn.PE.68. Rask.FynskeBS.65. Thor-
$en.l80.

jf. Strandtaag (Strandtog) u. Strand-
taage. 2) i forb. (hen) 1 taaget ['tå'qa/, nu

ogs. undertiden 'tå'qai] (1. br. (ved tilknyt-

ning til 1. Taagej hen i taage n. Aakj.VB.
275. AndNx.PE.n.273. tidligere ogs. (skre-

vet) i toget. Eilsch.Font.126. i togget.
JRPaulli.Kandest.E4v. Høysg.S.284), (ænyd.
i togget, jf. ænyd. paa taagit, paa toget hen
t sa. bet. (Kalk.IV.414); sml. I. Taage 3.2

slutn. samt udtr. hen i vejret u. Vejr ; talespr.)

egl.: uden at kunne se frem for sig; indhyllet

(som) i taage; i blinde; nu vist kun i videre

anv.: uden sikkerhed, klarhed ell. plan, om-
tanke, indsigt; planløst; taabeligt; hen i vejret.

hvad hielper os (Plutus's) Ankomst, efter-

som han er blind, og uddeeler sine Gaver
hen i taaget. Holb.Plut. 1. 1. Hil dem, som
rime hen i Taaget,

|
Som skrive Sider fuld,

men dog ei sige noget. Wess.240. (jeg indser)

at jeg hidtil har arbejdet ganske i Taaget.
JPJac.DU.138. jf.: disse dybe Suk og milde
Øyen (hos en forelsket ung pige) kiender jeg

alt for vel, end at jeg skulle troe, de flyve

hen i taaget (o: er uden grund, flygtige).

JRPaulli.SB.9. \\ især i flg. faste forb. gaa
ell. løbe (Moth.L283. KomOrønneg.11.69.
Orundtv.PS.1.149) (hen) i taaget, (nu
vist kun dial.) gaa ell. handle uden plan ell.

omtanke; ikke være sig selv, ved sine fulde

fem. *Jeg allereede merked har, | At Hun
gaar hen i H&aged. Holb.Skiemt.E8v. Hans
Excellence gaaer i Taaget; han har glemt
at trække sin ene Strømpe ^taal Heib.Poet.

VII.338. Vismanden gaar i Taaget og falder

i Staver over enhver Ubetydelighed. KMads.
JM.54. UfF. (nu næppe br.) gøre noget
(hen) i taaget: Holb.Ep.11.430. »Skiæbne,
Aand og sligt giør intet hen i Taaget,

|
Og

med at frelse mig de vist nok meente noget.

'Wess.9. VSO. (nu næppe br.) leve hen i

taaget: Mange leve hen i Taaget, og be-

kymre sig alleene om at æde og drikke. Holb.

Plut.JI.4. Suhm.II.190. VSO. i forb. som
skrive (OeconJourn.1758.498. PNSkovgaard.

B.75) ell. (nu især) snakke, svare, tale
hen i taaget: Hør eengang, hvorledes den
Tølper staar, og taler hen i Taaget. .ff0/6.

Kandst.lV9. Mange (af de unge) svarede hen
i Tå&get.Myn8t.Vis.I.140. Nu snakker Du
hen i Taaget. FritzJiirg.nr.88. sidde (Wess.
LbF.61. Blich.(1920).XII.183) ell. s taa i

taaget, (nu næppe br.) ikke have samling

paa sine tanker; (sidde ell. staa og) sove.

Orundtv.B.11.615. Hrz.ni.26.
II. taa^T) o,dj. (fra nt. taag, svarende til

mnt. ta, tei, holl. taai, oht. zahi (nht. zåh(e)^,

;'/. eng. tough, oeng. toh; nu kun dial.) sej

(III.l). I sterk Kulde skal den (o: et stof)

være gandske sprøg, men i Verrae taag og sej.

LTid.1748.755. EHHagerup.lOl. Feilb. jf.

Esp.350 samt: (digestivpulver) opløser den
sorte Galles Taag he d. JGÅVic/isen. Afedica-

menter.(176r)).16.

taan^-aictig^, adj. se taageagtig.

Taa-iean|C> en. (jf. -løb; gym.) gang
paa tæerne, med løftet hæl. Oymn.1.85.
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I. Taage, en, ['tå'qa] fit. (om taage-

masser; i rigsspr. (jf. LollO.) især (g) -r.

(ænyd. d. s., glda. thoghæ (2Mos.24.18 og

3Mos.l6.13(GldaBib.)), æda. thokæ (Harp.
Kr.l83), oldn. J)oka, mnt. dake; besl. m. sv.

tocken, taage, og m. lettisk tuce, regnsky; jf.

I. Taag)
I) vandda^npe, som ved luftens afkøling

til under dxigpunktet er fortættet til smaa
draaher, der ligger som en sky i luften

langs jordens overflade og volder større ell.

mindre usigtbarhed. I.l) i al alm. da (Jesus)

sagde sig at være forend Abraham, vilde

Jøderne steene ham, hvorudover han, skiulet

af en Taage, gik midt igiennem Mængden
udaf Tem\ilet. Holb.Kh.19. Det er Taage.

vAph.(1764). *Hist see vi i Taage
|
Tycho

Brahes kneisende Ø.Oehl.Digte.(1803).231.

liver Vaar, naar Taagerne flygte hen,
| Da

fødes det lille Barn Jesus igien.Oehl.XIX.

195. *Nattens dæmrende Taager
|
har sig

paa Engen lsigt.Ploug.1.247. Et Skud i Taa-
gen. JPJac.(1924).III.181. Paulsen.II.699.
strande i Taage (med Tn,dige). Seheller.MarO.
jf. Soltaage: Milde Taager af Sol dirrer over
grønne Bl&de. Gravl. Væ.8. 1.2) i sammen-
ligninger (jf. bet. 3). Jeg (o: visdommen)
udgik af den Høiestes Mund og skjulte

Jorden som en Taage. Sir.S^.S. *Kun som
en Taage kan jeg nu see Kysten,

|
Jeg

skjelner der ei længer nogen Gjenstand.
HCAnd.SS.XI.507. Ensomheden stod om
mig som en Taage, der valnede mine Hænder.
Jørg.LivsløgnogLivssandhed.(1896).14. 1.3) i

særlige (faste) forb. (om forb. hen i taagen
se u. I. Taag 2) \\ i forb. m. adj. som let,

tyk, tæt taage. Som vi nu engang en
Morgen . . foere ud paa Fiskerie, kom der

saa tyk en Taage, at vi ikke kunde see

Volden eller Landet. Robinson.1. 31. Siden
finge vi svare Regnbyger og tykke Taager.
Hauch.II.374. som de lette Taager, der ikke

efterlade andet Spor end tindrende Dug-
dTa,3iheT.Goldschm.Hjl.I.95. Taagen bliver

tættere. Scheller.Mar0.378. lettere Taager.
Pol.^*'iil939.8.sp.2. en taage saa tæt som
en mur olgn.: Taagen (kom) rullende fra

Søen, tæt som en Mur. KnudAnd.HH. 75.

OscJens.SL.24. (jf. skæie sp.lP^ff.) en taage
saa tyk ell. tæt, at man kan skære i den med
knive: Krist.Ordspr.nr.9787. Scheller.MarO.
Feilb. kunstig taage, (især ^) et ved kunst

frembragt taageslør (fordampningsprodukter)
til dækning af operationer til lands ell. vands.

Ludendorff.Krigserindringer. (overs.1919).398.
Sal.T.1941-42.498. jf. bel. 2.i : tør taage,
(f^yl-) gulbrun taagemasse, fremkaldt af (mange
skorstenes) forbrændingsprodukter; brandtaa-
ge. MøllH.VI.l. Sal.^XXIII.2. tidligere ogs.:

taage, soldis, der forekommer i tørre somre.
JNPanum.Bornholm.(1830).Till.3.

|| taagen
falder (Cit.l810.(RNielsen. Sejerø. (1923).
175). D&H. Feilb.) ell. (nu næppe br.) slaar
ned (Moth.S451. vAph.(1764)), henh. let-

ter (se V lette 3.2) ell. (nu 1. br.) hæver
sig (CJMøller.KongSvend.(1808).65. Gasse.

IE.75) ell. (nu næppe br.) slaar op (Moth.
S453. Grundtv.Saxo. III.221).

2) om dannelser, der ligner taage (1); især

i ftg. anv.: 2.1) røg, damp, støv olgn., der
hænger som en taage(sky) i luften (jf.

ssgr. som Damp-, Lys-, Røg-, Sand-, Skum-,
Støv-, Tobakstaage). hver havde sit røgelse-

10 kar i sin haand; og der opgik en overflødig

taage (1871: Skydamp^ af røgelsen. Ez. 8. 11

(Chr.VI). de to Herrer sad . . i en Taage af

Tohiik.Pont.LP.VII.27. De (o: et par løbske

heste) kom forbi Smedjen, saa Støv og Skidt
stod i en tyk Taage om dem. Skjoldb.JJ.

35. 2.2) (jf. Meltaage^ dug, em, der sætter

sig paa glas olgn. De susede gennem halv-

mørke Gader. Han tørrede Taagen af Ruden
og genkendte Huset, idet de strøg forbi.

20 SMich.Dommeren.(1921).103. 2.3) (jf. Ur-
taage; astr.) stjernetaage. Herschel.Astro-

nomie.(overs.l836).383ff. planetariske Taa-
ger. PaitZsen. 7.675. De gasformede Taager.
SaVXXII.341. 2.4) let tilslørende stof,

klædebon; ogs. om spøgelses, elverpiges

klædebon, hylster af taage (1). Damernes Toi-

letter overraskede mig, den franske Menisters

Frue var i en Taage af hvide Floer. HGAnd.
BC. 11.53.

30 3) billedl. ell. sammenlignende anv. af bet. 1,

om tilslørende, forblindende, fordunklende ell.

trykkende forhold; uklarhed. 3.1) om (hvad
der fremkalder) et uklart syn, uklar opfattelse,

bevidsthed ell. uvidenhed, aandeligt mørke;
hvad der tilslører, hindrer den tydelige iagt-

tagelse ell. erkendelse; tilstand, præget af

usikker, utydelig erkendelse ell. erindring;

ogs. om hvad der virker trykkende, beklem-

mende, fremkalder tristhed. *Tænk, naar
40 engang den Taage er forsvunden,

|
Som her

sig sænker over Livet ned. SalmHj.650.1.
Middelalderens tætte og trykkende Taager
havde maattet vige for den nyere Tids

Morgenrøde. Schiern.HS. 1. 110. Ida hørte som
gennem Taage sit l^lawn. Bang. L.137. i forb.

m. gen., der angiver, hvad der har fremkaldt

tilstanden, ell. hvori den bestaar: Alting laae

skiulet under Vankundigheds Taage. Holb.

Ep.IV217. *Tit ingen Vey jeg seer,
|
Hvor

50 jeg kand vandre meer,
|
Naar Modgangs

Taage om mig staaer. Brors. i 55. *Paa hen-

des Læber døde Suk og Ord,
|
Og Svimlens

Taage hendes Øie hlendte.PalM.(1909).I.

468. Siden . . sænkede Sindssygens Taager

sig over hende. KvBl.'Uol913.1.sp.2. || efter

præp. i. *sig Tanken forvirrer.
|

I Taage de

i&mle.Oehl.Digte.(1803).75. sit Liv igennem
havde (hun) vandret om i en Taage af Ind-

tryk og Stemninger.KLars.MH.l. J. saa sig

60 desorienteret omkring . . men endelig anede

han i Taage noget. Han var paa Morgen-
beværtning. TomZrisi.Æ'.2(?i. i udtr. for, at

noget er uoplyst, staar uklart: Nu' bliver

Skjold den ældgamle stamfader, hvis person
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I

står i tåge ved modsætningen til den senere

slægts k\&Thed.AOlr.DH.I.275. Utallige En-
keltheder i selve Slottets Bygningshistorie

er stadig hyllet i TdLageT.PoulHansen.Fug-
lene synger.(1943).29. Ordets Oprindelse . .

hyller sig i TåHger. Spectator.1943/44.370.

Sømanden tænkte paa sine første Erindrin-

ger, der laa i T&åge. Schand.BS.288. Endnu
ligger Spørgsmaalet om Sovjets mulige Hen-
sigter . . ganske i Ta.aLge.Pol.''itl939.13.sp.2.

i udtr. for, at noget bliver utydeligt, svævende,

udflydende: det gaar med Troens Digtning

som med den homeriske, naar Forskeren

eftersporer Forfatteren, opløser han sig i

Ta,ågiiT.Holstein.GM.7. hun ser intet. Alt,

hvad der er længere borte end en Arm, løber

ud i Taage for hende. Soya.HF. 10. \\ O t

forb. m. Oje; dels i forb. som have (som)

en taage for øjnene: der gåer, er kommen
en tåge for hans øien, hånd kand ikke sée

en flue på veggen (o: han er beruset, omtaaget).

Moth.TS. Folck, saa snart de komme i Col-

legier, faar ligesom en Taage for Øynene,
saa de icke kand see end deres beste Venner.
Holb.Kandst.1.6. Jeg har ved min Skin-

hellighed bragt ham en Taage for Øynene
(o: ført ham bag lyset). KomGrønneg.1.303.
Da faldt der ham ligesom en Taage for

Øjnene, og han kunde kun dunkelt skimte
hvad der foregik. /Mgf.£F./. 7. en Taage læg-

ger sig over 0]nene.TDitlevsen.BG.l 5. dels

i forb. som der faldt (som) en taage
fra mine øjne: Dette var en særdeles Hen-
deise, som tog Taagen fra mine Øyne. Holb.

LSk.lV.7. Nu falder det fra Øiet mig, som
Taage — , |

Du — du er Aristophanes ! OeAi.

X.193. Hauch.IV352. 3.2) om uklare tan-
ker, meninger ell. udtryk, ell. i udtryk

for at tale uklart, svcevende, let vrøvlet (jf.

Ordtaage^. vi (maa) trænge gennem den
tåge af forudfattede meninger, som . . mange
af vor tids forskere bevæger sig x.AOlr.DH.
1.268. En transscendent Verdensopfattelse
er Taage og derfor usa,nd.Starcke.VK.166.

„det nedværdigende (er) at jeg ikke har
Stolthed nok, at jeg mangler den simpleste
Form for Mandfolkeære." — „Taage,"
tænkte 'jeg.Djar7ihof.LE.94.

\\ (1. br. i rigsspr.)

i forb. som snakke, svare (hen) i taage,
d. s. 8. snakke, svare hen i taaget (se u.

I. Taag 2). Den mudrede Klump (o: et lig)

raabte, som naar hans Kone snakkede i

Taage: Hvorfor kan 1 ikke lade mig ligge?

AlbI)am.B.89. han svarer hen i vind og tåge.

Feilb.III.665.

II. taa^e, v. ['tå-qa] -ede. (afl. af
I. Taaeo)

I) (højtid.) fylde ell. dække med taage
(I.l ell. 2.1-2); gøre (luften) uklar, diset.

•Vinterblomsterduften, | Som taager og som
tykner Luiten. Bagges. II.209. »Den lyse

Himmel taager Du (o: Det døde hav) | bag
dine Fjelde \i\de.I{ich.I.75. *n\i straaler

Hegnen i din Naboby,
|
nu taages Engene,

nu rejses Yinden. Aakj.RS. 139. Blikket (en-

der) ved Havhorisonten, der gradvis taages
og forsvinder. JacPaludan. (Pol. *'/» 1941. 14.

sp.6). til I. Taage 2.2: hans Aande taagede
(glasset) til. EChristians.Hj. 12. Støvregnen
. . taagede Ruden. NJeppesen.R.46.

\\
(sj.)

billedl. *Kun een Ting taagede de blide Dage;

I
Een ringe Ting gav Grund til Suk og Klage,

Tode.3Ius.99.

10 2) (i rigsspr. især o) danne, udsende
taage (I.l og 2.1-2); ligge, sænke sig ell.

stige op, vælde frem som taage, dis ell.

røg-, støvskyer olgn. Mellem Østens
mørkegrønne Høie

|
taager Nattens første

I>unlielhed.Olufs.(Nytaarsgave forDanner.1792.

145). *1 sit Kammer vaager
|
tavs Hr. Lasse

Fiend,
|

gennem Hornglug taager
|
dæmpet

Maanens S\iin.Stuck.SD.44. (jeg) faldt saa

lang jeg var med Asken taagende omkring
20 mig. JVJens.M. 1. 143. et Forsamlingshus,

hvor Tobaksrøgen taagede under Loftet. Dag
Nyh.**'tl936.9.sp.5. især upers. det taager:
Moih.T8. Lad taage, lad briste,

|
lad Sneen

tø hen. Stuck.SD. 132. Han er svirende 1

Lugt! det taager af Brændevin fra ham.
JVJens.HF.150. Taagen drager ind over
Landet . . og gaar . . helt ind i Storstuen . .

Bonden ser op og siger: Det taager iaften.

Buchh.SP.5. Feilb. \\ om person: udsende

30 tobaksrøg; ogs. (soldat.): ryge tobak. DSt.
1920.44. (han) stoppede Pibe . . og røg og
gik paa Gulvet og tå&gede.Gravl. Ellen.

(1935).103.

3) (1. br. i rigsspr.) især i forb. m. adv.,

i udtr. for at fremtræde som spøgelse
olgn. i skikkelse af taage ell. vise sig utyde-
ligt, uvirkeligt for en ell. i udtr. for at

komme frem (som) af, henh. forsvinde, opløse

sig (som) i taage. Runddansen sig atter

40 taager, |
De lette Gestalter (o: elverpigerne)

vige igien.Recke.SB.llO. K. sad blot og
røg. Nu og da taagedes hans Hoved næsten
bort i Røgen fra Havaneseren. J^nA;er.3/or-

detidengulePavillon.(1918). 142. Om Bordet
i Sønderborg gaar (Christian II) hvileløs.

Det taager i det trange Rum med Syner af

Luther og Dyveke, Kampe og Kongekro-
ning. iiCAfunfc.Cftr//.7i. Sveden sprang frem
paa hans Pande . . Gulvet var blødt at træde

50 paa, Lampen og de tre hvide Ansigter taa-

gede ud. Branner.DK.147.

4) (i rigsspr. især Q)) (faa til at) staa
uklart for syn ell. bevidsthed, tanke.

4.1) gøre syn, tanke, bevidsthed uklar(t),

sløv(t), mat; sløre; omtaage (2); ogs.: faa
et billede, en erindring osv, til at blive ell.

fremtræde uklar(t); m. h. t. person: sløve ens

bevidsthed, tænkeevne osv.; gøre omtaaget.

Mig taager Blendværk, og mig blænder
60 Tsmgel Bagges.DVV1.353. »Ei taages Blik,

ei trykkes Bryst
|
Af Sot, af Sorg og Ælde.

Orundtv.Bjow.156. naar Alkoholen taagede
hans svage Hierne, mistede han al helv-

heheiskelae. Pol.*U1914.7. Men Oprindelsen
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(o: til hendes skinsyge) taagedes altid ud for

hende, og det blev til ll&å.JAnker.Røster fra
Afgrunden.(1924).7. (jeg) bælgede Vin i

ham over Bordet for at taage ham vidløs.

KMunk.DV.82. jf.: det Billede, Erindringen

svagt fremtaagede ham af Søsteren, som
Ulle.HCAnd.SS.III.235. 4.2) om blik, tanke,

bevidsthed ell. billede, erindring olgn.: blive

uklar (t), dunkel(t) , mat. hendes Øjne

kunde baade taage og lyse paa en suggere-

rende Maade. JAnker.DehvideUejrer.(1927).

149. Hjernen taager, og Forvirringen træk-

ker sine grønne Slør over de Fortvivledes

0ine.JohsWulff.MG.15. jf.: Inden han be-

svimede . . taagede der igennem ham Min-

det om, hvad Beyer havde s&^t. JacPaludan.

F.215. især i forb. det taager for en(s

øjne): MDL. Det tåger for mit syn. AOlr.

DH.II.150. saadan en Eventyrkaabe fik

Religionsstiftere altid i gamle Dage kastet

over sig af Disciple, hvis Øjne Begejstringen

fik det til at taage ioT.KMunk.HJ.28. Han
véd, han har lovet Jørgen Friis noget, men
det taager for ham, hvad det ex.TMtJens.

SK.II.220. jf.: et Øjeblik var det, ligesom

Alt taagede sig for mig. Recke.ST.89.
|| (jf.

bet. B) i forb. m. adv., i udtr. for, at billede,

tanke, erindring olgn. fordunkles, sløres, der
(er) Fare for, at Problemet taager hen i

Fortryllelse af „Storheden i den nordiske
T3inke'\GadsMag.l943.334. 4.3) tænke ell.

tale uklart, svævende, han . . affærdigede

(ikke) unge Mennesker med en ironisk Be-
mærkning, selv om de taagede lidt.^wcM.
GodlilleBy.(1937).129. jf. bet. 5: uhjælpelige

Pedanter, der taagede ud i haabløst Pinde-
huggeri. KBokkenh. U.95.

5) (undertiden vanskeligt at skelne fra (og

maaske delvis hørende til) toge; ikke i alm.

spr.) gaa, flakke omkring som i taage.
*Giække, som imellem Daarskabs Stene

| I

Mørke taager om. FierdePrøveafDanskeVers.
(1739).15. mens Galskaben . . taagede rundt
paa Gulvet (o: i dansen), sad Laust og bøjede
Øret mod sin Violin. JVJens.HH.104. De . .

lod ham gaa og taage om som han vilde.

AndNx.PE.II.252. jf. bet. 4.3: at taage
rundt i almindelige FiSLser. BerlTid.^*/iil930.

Aft.7.sp.2.

Taag^e-, i ssgr. af I. Taage, især i bet. 1

;

fx. (foruden de ndf. behandlede) en del (fagl.

ell. (3) ssgr. som Taage-dannelse, -dyne,
-dække, -dækket, -em, -flor, -formation,
-himmel, -indhyllet, -klat, -klump, -lag,

-mulm, -røg, -skygge, -slud, -stribe, -tot,

-tykning, -vaad ofl. -agtig, adj. (f taag-.
Holb.Didr.8sc. LTid.1733.312. Suhm.II.174).
som ligner taage. I) til I. Taage 1 (og 2.1-2);
tidligere egs. om luft, vejr: (let) taaget. Denne
Retirade blev meget favoriseret af et taag-
agtigt Ye]r. Holb.DH.II.633. den taageagtige
Skymasse. Ørst. (DaFolkekal.1842. 182). Det
forekom mig, at hvide, taageagtige Skik-
kelser svævede igjennem Rummet, fier^s.

PP.91. 2) til I. Taage 3. (Bjørnsons „Arn-
Ijot Gelline") er skrevet uden Riim og
Gjennemarbeidelse, som en Digter kan ned-
skrive sine Syner . . der er noget saa taage-
agtigt (ved digtet). HCAnd.SL.77 . snart matte
og taageagtige, snart farverigt stærke . . jog
hans tyveaarige Minder forbi hans Sjæl.

JPJac.1.48. -banke, en. (jf. -bjerg, -bænk
samt Disbanke; især meteorol., ^^) taage-

10 masse, der ligger som en banke i luften. MO.
1.337. Gulrøde Lysflager skøde op over den
havgraa Taagebanke i Horisonten. JPJac,
1.47. Scheller.MarO. -billede, et. (jf.

-skikkelse^ billede ell. skikkelse, der synes

dannet af taage ell. er tilsløret af taage; spec.

(foræld.) om et ved samvirken af to laterna-

magica-apparaier frembragt billede, der træder

frem af en taage for igen at forsvinde i den,

samtidig med at det næste træder frem; i videre

20 anv., om uvirkeligt billede, uklart tanke-

billede olgn. alle hans Erindringer . . svøm-
mede i en Række af Taagebilleder for hans
indre Øie.Ing.PO.I.138. *1 Taagebilleder,

hvis Dands forlyster
|
Den Kronede, som

her i Høien hoeT\Heib.Poet.III.470. et min-
dre Theater, som benyttedes . . til Skygge-
spil, Taagebilleder, Qvartetsang osv. y^or-
fitsen.GM.7. -bjerg, et. (1. br.) bjerg, der

er hyllet i taage, ell. høj taagebanke. Taage-
30 Biergene løs fra hinanden rives. Riber.II.270.

I Nordvest stiger Kullen frem som et Taage-
hieTg.Pol.^^/il942.9.sp.l. -blaa, adj. (højtid,

ell. fagl.) mat graablaa med lidt hvidt, de

tågeblå Nålefrynser, der rander Gribskov.

Blaum.Sk.l95. BerlHaveL.1.237. -bombe,
en. ^ bombe, der udvikler kunstig taage. Berl

Konv.XXI.105. VidSelskOversigt.1939140.61.

-bøje, en. 4>- ^^i^> <^^'' udvikler kunstig

taage. fra Skibe kan kastes Taagebøjer.fier/

40 Konv.XXI.105. -bue, en. (meteorol.) fæno-
men af lignende art som en regnbue (men
næsten uden farvespil), frembragt af solen i

taage. Andres.Klitf.9. BerlKonv.XXIV.477.
-bsenk, en. (jf. Bænk 6, Skybænk; ikke i

rigsspr.) d. s. s. -banke. Blich.(1920).XX.

202. -dag, en. dag, da der hersker taage.

Sibb.II.18. Soya.HF.51. (dial.) i vejrregel:

Saa mange Taage-Dage mellem Jul og

Kyndelmisse, saa mange Fog-Dage efter

50 Kyndelmisse. ilfau.i2i0. Lige saa mange
Taagedage før Jul, lige saa mange Røgdage
eitex.Halleby.233. jf. Feilb. -damp, en.

(1. br.) damplignende taage. *de taarnehøie

Trolde (o: bjergene)
|
Med Taagedamp om

Been. OeW.ZX.22. lette Taagedampe, efter

den varme ^ommexåa.g.FrPoulsen.VN.lS.
billedl.: Fornuftens Taagedampe. Tuiiin./.

254. -dis, en. (især meteorol.) meget let

taage. Schand.UD.129. Frem.DN.80. -draa-
60 be, en. (1. br.) hver af de fine draaber, hvoraf

taage bestaar, ell. draabe, der dannes ved taa-

gens fortætning, (vi havde) blanke Taage-

draaber i Bryn og paa Yippex. MylErich.S.

70. Friis-Møll.D.36. -danst, en. (nu 1. br.)



465 Taasedæknins Taagekaster 466

dunst bestaaende af, luft opfyldt af (tæt, tyk)

taage. (Kalk. T.1097). Her see vi Adils'

Kunst; |
Det hele Land indhyller han i en

Taagedunst, |
Blot for os at forvilde. OeW.

XXXI.241. *Hvor hendes Magt sig dølger,

I
Ei sagde mig min Kunst;

|
Den maa,

den skal forsvinde,
|
Som for Sol en Taage-

dunst. TV'in<ft.HF.95. Høstens Taagedunst.
Holstein.SB.34. billedl: Tvivlens Taage-
dunst. TFin<;j.y/.85. KMunk.DS.43. -dæk-
ning, en. i$J dækning med kunstig taage.

LSal.XI.459. -død, en. (med., 1. br.) feber,

som menes at skyldes stærk hede og brand-

taage. Ugeskr.f.Læger.1931.58. -fald, et.

(sj.) det, at taagcn falder; faldende taage.

Jørg.D.41. -farve, en. (jf. -farvet; 1. br.).

Hedens violette Taagefarver svæve umærke-
ligt over i Aftenhimlens gyldne Skær.
Drachm.V1.19 . (øernes) høje Bjergtinder

tonede i svag violet Taagefarve i Morgendi-
sen.Christmas.EtAariSiam.(1894).154. -far-
vet, adj. (jf. -farve samt II. -graa, -hvid;

1. br.) af en hvidlig ell. graalig farve som taage.

hans taagefarvede Y&ms. Blich.(1920).XXIY
187. -fløjte, en. 4> fl^j^^> hvormed der

gives sigyial i taaget vejr. Wolfh.MarO.396.
•frase, en. [1.3.2] (1. br.) nedsæt., om
uklar, svævende udtalelse. Bråndes. V11.509.
Kulturkampen.1935.Aug.5. -fri, adj. (nu
1. br.) om luft, omraade: fri for taage. *(den)

taagefrie Himmel. Pram.Stærk.329. (bydelen)

havde næsten hele Tiden været taagefri.

Pol.**/itl939.8.sp.2. -fuld, adj. (ænyd. d. s.,

oldtt. J)okufullr; nu 1. br.) I) om omraade,
tid: fuld af taage; taaget. i dette ypperlige

Vevr at være bundet til den taagefulde den
halv giftige Bye. Ew.(1914).IV372. Skum-
mel og taagefuld Nat

| . . omhyller min Vej.

Lundbye.R.81. billedl.: Nu stode vi og stir-

rede ud i en mørk og taagefuld Fremtid.
Mart.Levnet.il1.140. 2) om syn: mat; uklar.

græde vil mit (o: en oldings) taagefulde Øie.

Rein.ND.16. Grundtv.SS.il1.257. jf.: en
tyk og taagefuld Fornuft. Tu«in./.253. I.

-fp*aa, et. (jf. II. -graa; højtid.). Maanen
868 ikkun som en svag Lysning gennem
Taagegraaet.r/itfJena.yyl./.226. M Lorentzen.

(PoVUtl941.12.sp.4). II. C9 -craa, adj.

af en hvidgraa farve som taage. Oehl.XXI.12.
Rønnebærtræernes Klaser straaler som Glø-
der mod den taagegraa L\ilt.BøvP.AD.176.

-ffUM, en. (jf. I. Gus; 1. br.). HjælpeO.
billedl.: 'som i bange Drømmes Taageguus.
Hich.TT.73. Vanmagt strøg som Taage-
Gus

I
hen over Land og Folk. NordilSønd.

Folk.l894.343.sp.l. -hat, en. I) (jf. -hætte;
sj.) taage, der omgiver toppen af et bjerg. Ing.

Re%selmen.l.(1820).226. 2) (1. br.) ^ d. s. s.

-tragthat. IIiaunkiær.ID.103. QJ -hav, et.

vidl udbredt taagemasse, dis. Synk du kun,
•Maane, i dit TeL&geh&y] Blich.(1920).V1. en
vaad Oktoberdag med svømmende røde
Trækroner over Taagehavet. Z/ranner./)/^.

172.
II billedl. Hendes Ungdoms Drømme

steg frem . . af Barndoms Længslernes
Ta.Sigeha.y. Bang.HS.^81. Af dette uklare

Taagehav (o: middelalderens sundhedsbegre-

ber) dukkede det 16. Aarhundredes Opfat-
telse op.TroelsL.SN.33. -hob, en. spec. (jf.

Stjernehob; astr.) om samling af stjerne-

taager. LuplauJ.S.449.458. -horn, et. I)

(jf. -trompet; især ^) horn, hvormed der

gives taagesignaler, især i sejlskibe og under

10 visse omstændigheder i dampskibe (i st. f.

sirene ell. dampfløjte); ogs. om sirene paa

fyr, fyrskib olgn. Taagehornet ved Helsingør

har . . under den flere Dages og Nætters
tætte Taage . . ladet sin visselig ikke be-

hagelige, men saa meget nyttigere Lyd
høTe.Dagbl.ytl880.2.sp.5. Det (o: et damp-
skib) skal endvidere have et kraftigt

Taagehorn, der giver Lyd ved Hjælp af

mekaniske Midler, og desuden en stærktly-

20 dende Klokke.Anordn.Nr.4"/xl897.15. Kusk
Jens.Søm.262. uegl.: Et skrattende Taage-
horn kaldte Brandvæsenet til Samling.

NSvends.H.97. Folk . . danner Tågehorn
med Hænderne og xkhex.Hebo.MD.15.

\\

billedl. og i sammenligninger, hører du, hvor
Hornet blev rustent? alle de sonore Toner
borte . . det vil tude værre end et Ta,Oige-

horn.GyeLTF.97. (det) betroede han (o: en

døv mand) saa lydt, som meddelte han sig i

30 T&agehoin. Bang.S.198. Døden højt i Taage-

hornet
I

tuder baade Dag og 'Na.t. Holstein.

D.'48. 2) (dagl.) person (skribent), der taler

(skriver) uklart ell. uforstaaeligt, taaget. Det
gamle Taagehorn — Grundtvig I Jeg er ved
at kaste op, naar jeg tænker paa ham.
KnudPouls.(Pol.*/iil921.6.sp.l). Rubow.Re-
miniscenser.(1940). 117. -hvid, adj. (1. br.)

af en hvidlig farve som taage. der aabnede sig

en Udsigt mod Syd over et taagehvidt Hav.
40 Gjel.OL.98. taagehvide Tiillsgardiner.JaDons.

DU.207. -hylle, et. (astr.) stjernetaage, der

omgiver visse fiksstjerner (taagestjerner). Sal.*

XXII.342. -hyllet, part. adj. (1. br.) ind-

hyllet i taage. det taagehyllede Ryeen.Molb.
UV244. D&H. billedl. (jf. I. Taage 3.i;.-

de taagehyllede og gaadefulde østerlandske

Gudeskikkelser voldte Forstanden mindre
Forargelse end de plastiske Olympiere.Fr
Niels.KH.I.13. -hætte, en. (1. br.) d. s. s.

50 -hat 1. vAph.(1764). VSO. -kammer, et.

(fys.) kammer, i hvilket man er i stand til at

fotografere visse partiklers baner, der viser

sig som taagestriber. ChrMøller&ERasmus-
sen.Atomer.(1938).32. hertil Taagekammer-
billede (VidSelskOversigl.1939/1940.49), -fo-

tografi (Ingliygn.1943.127.sp.2) . -kanon,
en. ^^ kanon, hvormed der gives taagesignaler.

S&B. Larsen, -kappe, en. (1. br.) taage,

der dækker noget som en kappe. Oehl.XX.33.

60 langt oppe i Nord rullede Taagekappen askm-

men. DagNyh.*/i9l907.1.sp.5. billedl. (jf. I.

Taage 3.1^; (Feuerbach) viklede sig ud af

den gamle Pantheisraes Taagekappe. 5c/»a«d.

TF.II.396. -kaster, en. ^ apparat til ud-

XXIII. iUntiykt •»/„ 1»46 80
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kastning af stoffer, der frembringer kunstig

taage. BerlTid}*'d945.Afl.l.sp.2. -klode,
en, [1. 2.3] (astr., 1. br.) d. s. s. -stjerne. Vilh

Rasm.VU.55. -klokkeren. 4>- klokke, hvor-

med der gives taagesignaler. Scheller.MarO. Q3

-land, et. land, hvor der ofte hersker taage.

Taagelandet, hvor Ossians Aander boede (o:

Skotland). HCAnd.ML.449. (Ovid blev) for-

vist over til et øde Taageland ved Sortehavet.

Roos.Goethe.(1932).93. billedl.: Sovnens Taa- 10

geland. Plisnier.FamilienAnnequin. II. (overs.

1943).148.
II (jf. I. Taage S.i) om jordelivet

mods. det himmelske hjem. Oehl.XX.42. *Han
ej forsvinder, som gaar frem

|
Fra Taage-

Land til Lysets Iliem.Grundtv.SS.IY383. sa.

B.II.437. -linie, en. (astr.) i flt., om de mest

fremtrædende linier i en stjernetaages spek-

trum. Sal.'XXI1.341. LuplauJ.S.428. -laft,
en. (nu 1. br.) taaget luft. tyk Taageluft. C?'<.

1703.(JensSør.II.45). D&H. billedl.: *den 20

Taageluft . . |
Der ruger over alle Slægters

Grav. Ing.RSE.X.44. -lur, en. (fagl.) appa-
rat til frembringelse af taagesignaler (træ-

kasse med blæsebælge, der sammenpresser
luften, som strømmer ud gennem en paa kas-

sen anbragt trompet). Blytmann&Fjeldborg.
Detda.Fyrvæsen.(1927).48. -lys, et. I) (1.

br.) lys, der er dæmpet af taage. *Hvad under
dette Taagelys (0: i London) du seer,

|
Er

ofte falsk som Fata Moigana. Søtoft.KH.91. 30

2) (fagl.) lyskaster (projektør) til anvendelse

paa automobiler i taage. AutomobilO. -mas-
se, en. Goldschm.VII.138. graa Taagemas-
seT.PoU/i2l938.1.sp.5. billedl., om noget uty-

deligt, udflydende: en Blødgj øreise . . hvorved
man ikke forflygtiges, men chaotisk blandes
og i ubestemte Bevægelser rører sig i en
'TdiSigemBiSse.Kierk.XIII.159.

\\
(astr.) til

I. Taage 2.3. Herschel.Astronomie.(overs.

1836).388. Ringen (0: i „Jagthundene") saas 40

at være en spiralformet Taagemasse. Pawisen.

1.678. -middel, et. (fagl.) insektbekæm-
pelsesmiddel, der forstøves med damp af ko-

gende vand. TeknLeks.1.528. -mose, en.

(1. br.) mose, der altid ell. ofte er dækket af
taage. Oehl.Digte.(1803).58. VSO. CP -mur,
en. (jf. -tæppe 1) taagemasse, der staar som
en mur. Et Sted inde bag Taagemuren laa

Harboørs lange, lave Strandlinje. ÆBerieZs.

MH.5. PoV''U%1939.1.sp.5. -m'ørk, adj. 50

(1. br.) formørket af taage. Winth.III.91. VSO.
billedl.: *Du . , |

Som har saa tidt oplyst
en taagemørk FoTst&nd. NordBrun.D.^100.
-mørke, et. {ænyd. d. s., oldn. J)oku-
myrkr; 1. br.) mørke, frembragt af taage.

Rowel.Br.284. Recke.GND.88. -nat, en.

(højtid.) nat, i hvilken der hersker taage;
især billedl. *gjennem Livets Taagenat

|
Jeg

øiner, hvor mit Maal er ssit.Winth.III.169.
*I den tunge Taagenat

|
ingen Stjerner eo

blinke. Lemb.D.85. -plet, en. (hvad der lig-

ner en) pletformet taagemasse. (solskinsvejret
var) ikke ganske reent, men blandet med
een og anden lille Blaane eller Taageplet.

Blich.(1920).XXI V42. jf.: den Taageplet,
hendes Aande dannede paa Glasset. JPJac.
11.134.

II
(astr.) om stjernetaage. Den store

Masse da sikkert
|
Løser sig op i Atomer

smaa,
|
Som en Taageplet i en Kikkert. Heib.

Poet.VIII.205. LuplauJ.S.420.
||

(guldsm.)
taaget (uklar) plet paa ædelsten. S&B.
-regn, en. (1. br.) regn, opstaaet ved for-

tætning af taage; regn i taaget vejr. Rahb.
Synt.56. AndNx.DM.III.147. -samling,
en. (nu næppe br.) taagemasse, -sky. VSO.
MO. -sejlads, en. ^ sejlads i taage.

Scheller.MarO. OpfB.*II.404. -signal, et.

(jf- -vejrs-signal; især ^) lydsignal med
skud, sirene, klokke, fløjte osv., der afgives i

taaget vejr (til vejledning for søfarende).

SøLex.(1808).131. Scheller.MarO.
\\

(jærnb.,

foræld.) om redskab, hvormed der fra lokomo-
tivet afgaves signal i taage. Rambusch. L.34.
-sirene, en. 4>- sirene, der giver taagesigna-

ler. Drachm.F.I.391. KnudAnd.HH.183. CJ

-skikkelse, en. (jf. -billede^ skikkelse,

der er hyllet i taage ell. synes at bestaa af
taage. VSO. PHans.Overs.af Goethe: Faust.I.

(1881).3. -sknd, et. 4>- skud, afgivet som
taagesignal. Larsen. D&H. -sky, en. (ænyd.
d. s.; jf. Skytaage) taagemasse, der lig-

ner en sky, ell. (meteorol.) lavtliggende graa

sky, lagsky. en enkelt Stjerne blinkede hist

og her . . gjennem hurtigt drivende Taage-
skyer. Blich.(1920).XIV216. Paa Sommer-
aftener . . kan man se saadanne lave „Taage-
skyer" (stratus) staa over fugtige Strøg, og
i Folkesproget hedder det da, „at Mose-
konen 'brygger'\MøllH.V.243. *tunge Taage-
skyr,

I

der som svulne Aadselbuge,
|

sort-

blaa, under Himlen luge. LCNiels.Va.89.
\\

billedl. *Hvad har han (o: Adam) nu for

Kronens Glans?
|
En Taagesky (Brors.86:

Tordenskye^ om Sind og Sans. SalmHj.361.2.
Brandes . . erklærede Troens Verden for en

ren Opdigtelse, en Taagesky, der vilde svinde

som Dug for Solen, efterhaanden som den
menneskelige Viden trængte til Bunds i Tin-

genes Nsitm. HBegtr.DF.IV279. -slør, et.

(især (S) taage, der dækker noget som et

slør; ogs. {^) om dække af kunstig taage

(Sal.T. 1941-42.498); uegl., om let sky, lys-

taage olgn. *Stiernen døer,
|
Naar Skyer

dække den med Taageslør.Oe;iLZZZ//.2i5.
han saae i den klare Luft Kometen, dens
skinnende Kjærne, dens lysende Taageslør.

HCAnd.(1919).V210. *saa lukker sig bag
Jæger og Hunde

|
med Taageslør de dæm-

rende Lunde. Drachm.DVE.91. \\ billedl. ell.

i sammenligning, om hvad der tilslører blik,

erkendelse, bevidsthed, erindring olgn. Over
vor første Barndom ruger et Taageslør.

Oehl.XXXI.282. den stille Melancholi, der

som et Taageslør hvilede over hendes . .

Pande. VKorfitsen.KF.194. Q} -sløret, part.

adj. sløret (som) af taage; ogs. billedl. (jf.

u. -slørj. *dine Fædres Saga, | ej den fjærne

taageslørte, | hvorom kun de døde mælde.
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Eostr.SD.II.117. Udtrykkene kan have væ-
ret tågeslørede nok. FrHamm.Nordensældste
digt.(1876).99. en graa og taagesloret Mor-
genstund.Nathans. WB.19. -snakken. [1.3.2]

(jf. -frase, -tale^ nedsæt., om uklar, ugennem-
tænkt, taaget udtalelse, tale. Mødetalernes
Uhyrligheder og Taagesnak. DagNyh.^*Uo
1926.7.sp.l. smst."/iil935.6.sp.6. -spil, et.

(nu sj.) taageformationer i bevægelse og

vekslen, mig forekom det som et Taagespil, lo

svømmende Skybjerge — det var Alperne
med Montblanc, jeg . . sa.a,e. HCAnd.ML.130.
det forunderlige Taagespil, som ved Sol-

opgang kan opføres i Dalene. Tolderl.F.III.

164. -spind, et. (højtid.) taage, forestillet

som fint væv, spind; ogs. billedl. *Enheds-
tankens lyse Skin

|
er blændet af et Taage-

spind.PZoM3.//.i9. *naar bryder Solen Taage-
sTpindet? Recke.GND. 7. -station, en. ^
sted. station, hvorfra der gives taagesignaler. 20

OpfB.*II.404. -stjerne, en. [1.2 3] (jf. -klo-

de ; især astr.) stjerne, der er (ell. synes) omgi-
vet af en taage; spec. om pletformet stjernetaage

med et lyspunkt i midten; ogs. billedl. ell. i

sammenligninger, der (var) hundrede og
hundrede (stjerner) der . . vare Taagestierner
mod hende. Rahb.Fort.Il.204. Paulsen. 1.679.
om et taagehyllet luftsyn: Oehl.XXXII.90.

II
(spøg., sj.) om fregne. Tode.M.14P. Q)

•svøl»t, part. adj. svøbt (som) i taage. 30

Holst.R. Ossians (muse), den blege, taage-
svobte }iø.Gjel.T.37. fjerne, taagesvøb-
te Kamme. Gelsted.RejsentilAstrid.(1927).36.

-syn, et, I) (med.) nervøs ell. organisk
lidelse, der ytrer sig ved, at alt ses som gennem
en taage. Sygdommen (o: grøn stær) viser sig

væsentlig ved Ta&gesyn. KvBl.^U1908.3.sp.2.
KliniskOrdbog.(1921).238. 2) (sj.) hvad der

viser sig uklart for en, som gennem taage, ell.

billede, skikkelse, der synes dannet af taage. 40

•Da stimled' Taagesyner op af Jorden.
Winih.D.(1832).49. -søvn, en. [1.3] (med.)
en slags narkose, hvor smerlefornemmelser er

stærkt svækkede, uden at bevidstheden er borte.

KliniskOrdbog.(1921).238.
I. Taag^et, best. f. i forb. (hen) i taaget,

se I. Taaf,'.

II. taaget, adj. [<tå-q3<] (amyd. d. s.;

afl. af I. Taage)

1) (til I. Taage 1) fuld af, dækket af, 50

hyllet i taage; om vejr, dag olgn.: prægel af
taage; taagefuld. det er vel bedre i klart

Veir (0: at lade sig aarelade), end udi taaget
\e\T. Holb.Bars.1 11.5. denne lille, tykluftede,

merke, taagede, labyrinthiske, trange Klode.
Bagges.I)VX.141. IIu! hvor tyk, taaget og
skimlet Luften er her i L&ndet\ Bredahl.
1V6. (vi) fik kun ialt 26 Stykker (sæler),

5taa Grund af at det blev taaget. fiornA
laandvEr.50. jf. Taagethed. vAph.(1759). 60

•Himlens T&a^ethcd.Recke.DE.W.
|| (1. br.)

om regn: som opstaar af ell. er forbun-
det med taage, ell. som falder i meget fine

draaber. •Uafladelig føg for Vinden den taa-

gede Støyregn.Oehl.PSkr.1.294. Oehl.XXXI.
275.

2) (jf. I. Taage 2.\) som bestaar af, er

fyldt af ell. hyllet i en taagelignende
masse (dis, røg osv.). *Ingen taaget Skye
fra Vesten i\e\ Bagges.Ungd.il.201. Den
stejle, murindhegnede Vej var taaget af Lys
fra Solen, som sank derude over Sletten.

JPJac.II.387. Det er taaget i Værelset af

Tobaksrøg. Scherfig.FF.84.

3) (jf. 1. Taage 2.2 og 3.1^ (ligesom) dækket

af en hinde, der frembringer uklarhed, uigen-

nemsigtighed olgn.; uklar; mat. Taaget Nat-
sværmer. Phalana Bombyx nubiculosa . . Med
graae Vinger. Obdrup.Sommerfugle.(1806) .65.

de plettede og tågede Pergamenter. Æøri.
TB.290.

II
om glas. Sætter man (regnvand)

hen i et Glas, saa begynder det efter nogen
Tids Forløb at blive noget tSi&get.JFBergs.

G.44. et stort, taaget, gammelt Spejl. /soA;

Din.FF.125. \\ om øjehinde ell. synsevne:

mat, uklar p. gr. af sygdom, svækkelse; ogs.

negl. (jf. bet. 4), i udtr. for at mangle evne til

tydelig opfattelse. *Hver Blanding af Farver,
hvis Finhed undgik

(
Det taagede Øie.Rein.

ND.120. den nederste Halvdeel af Horn-
hinden var taaget og sammenvoxet til Regn-
buehinden. Bi6iLa55f.Z//.796. en Familie-Af-

gud, der maaskee for nogle Cousiners taagede
Sentimental-Blikke syntes en sand Don
i\iiikn.Kierk.I.85. (den gamles) taagede Øjne.
JVJens.(Pol.^'/zl941.14.sp.l). jf.: Søfolkene
sad og gloede anstrængt paa hende, der var
højtidelig Tavshed over deres taagede An-
sigter, de lignede fulde Folk om en Grav.
AndNx.PE.II.240.

\\ (jf. Taageplet; guldsm.)
om (del af) ædelsten. Undertiden have
disse taagede Pletter (paa jadestenen) Liig-

hed med dendritiske Tegninger. C/f-Sowiwer.

Aglaia.(1830). 105. Carneol halvklar til id^a,-

get.Dragsted.ÆdleStene.(1933).205.

4) (jf. 1. Taage 3^ præget af uklar tan-
kegang, erkendelse ell. udtryksform;
som mangler tydelighed, præcision,
forstaaelighed olgn.; tidligere ogs.: besværet;

beklemt; trist; om lyd, stemme: ikke helt

klar; sløret; om udsigt: temmelig mørk,
usikker. *jeg skal kukelure

|
Saa længe uden

Brød og Brud,
|

(Hvortil det seer kun taaged
ud). Wadsk.42. *Lad udvalgt Vennekreds . .

muntre taaget Sind. Tode. 1.251. •Og Tanken
nu floi fra sit taagede Skjul, | Behøved om
Ord ei at lede. Wiht.D.1.65. Broderen . . ser

ham i Øjnene med et Blik tungt af taaget
Sorg.Stuck.il1.111. Vil man ikke ligefrem

være Teolog, ser den Studerendes Fremtids-
udsigter ret taagede ud. DagNyh.^^U1924.6.
sp.l. (Drachmanns) tågede Stemme. 5<Z)rcu;-

sen.K.lOl. \\ især om tanke, idé ell. udtalelse;

ogs. om person: som tænker ell. (og) taler

uklart, en Lyst til . . hellere at dvæle i taa-

gede Forestillinger end i klare Tanker.
Mynst.Betr.I.Så. taagede Tanker om at

hævne aig. Pont.LP. 1.21. (han er) en vel-

30*
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begavet Mand, men han er taaget og uklar.

HWulff.DR.415. denne folkelige Teologi, der

nærede sig af taagede Skriftsteder. £^irA;.

NT.46. jf. Taagesnak: det . . var en taaget

Snak af „Dualisterne", at der skulde gives

en Aandsvirkelighed udenfor Naturens Rige.

EBegtr.DF.IV.279. et og andet . . røber ud-

viklingen (hos fangerne); det er . . altid

mindre, end uvirkelige romantikere snakker

tåget om, men det er der dog. iV4Jensen, lo

Ventetider.(1926).165. \\ i forb. som ligge,

staa taaget for en: vel ligger Fremtiden

taaget for os. PalM.IL.L162. Det Øvrige

staar taaget for min Erindring. /Sc^and.O./Z.

278. Soya.LJ.9. || smile taaget, (1. br.)

smile forvirret, usikkert, paa en maade, der

vidner om mangel paa forstaaelse. Det unge
Menneske, der ikke saae sig istand til at

fatte Meningen af disse Ord, smilte taaget

og svarede, at „den kunde han ikke". Tops. 20

1.103. Jastrau smilte taaget ad hans Be-

mærkninger. TomKrist.H.16.
Taag:e-tale, en. [1.3.2] (jf. -frase,

-snakj taaget tale. en ellers saa klar Skribent

som Dr. S. . . henfalder til Taagetale, saa

snart han naar det Funkt. Pol.*/sl936.12.

sp.4. Schyberg.DT.204. -tilstand, en. [1.3]

(især med.) tilstand, i hvilken bevidstheden er

(om)taaget. AWim.DB.207. Hjærnens tum-
melumske Taagetilstand (0: efter et fald). 30

JohsWulff.T.48. -tragthat, en. ^ blad-

hatten dugget tragthat, Clitocybe nebularis

(Batsch) (der er askegraa og taageagtig dug-

get; jf. -hat 2). Ferdinandsen&Winge.Myko-
logiskEkskursionsflora.(1928).161. -trom-
pet, en. (1. br.) d. s. s. -horn 1. S&B.
-tæppe, et. I) (jf. -murj ta taage, der

hænger ned foran en som et tæppe. En lystig

Kuling af Nordost var ifærd med at rulle

Taagetæpperne O]^. VKorfitsen.TO.il.44. en 40

. . Oktobermorgen, naar Taageteppet lang-

somt synker ned over den ræverøde Skov.
Baud.H.235. 2) (teat.) tyndt, graahvidt flor,

der forestiller taage. Den kølige Morgengraa-
hed lettede som Taagetæpperne i „Syvsover-
dagen" paa Casino i gamle I)a,ge. AaDons.
MV.42. -vejr, et. {oldn. pokuveftr; især ^
ell. dial.) taaget vejr. Cit.l703.(JensSør.II.45).

Tuxen.S0fart.47O . Strandinger i Taagevejr.
MylErich.S.71. Feilb. UfF. \\ hertil: Taage- 50

vejrs-signal, d. s. s. Taagesignal. Scheller.

MarO. CP -verden, en. verden, der er op-

fyldt af taage ell. er af uvirkelig art, er til-

lukket for udforskning olgn. fra Fortidens
Taageverden ned til vore I)sige.Molb.F.59.

Sagnets Taageverden og Eventyrets bløde
I>is.Vodskov.SS.331. den ossianske Taage-
verden. OT/ij/re^.B.Si. CP -», en. 0, hvor der
altid ell. ofte er taage; især om England.
Drachm.DM.128. StSprO.Nr.167.49.
Taa-gjord, en. (især dial.) gjord,

hvormed træskonæse er beslaaet. FortNut.XII.
194. Feilb. -greb, et. (fagl.) skærpe, an-
bragt foran i hestesko (hos heste, der under

træk skal gribe godt fat med taaen). Sal.XVI.
195. HjFriis.RytterstatuensHist. (1933).382.

-gænger, en. (mods. Hov-, Saalegænger;
zool.) pattedyr, der træder paa tæerne (og ikke

paa hele foden). BramsenSDrejer.Zoologi og
Botanik.(1841).26. Boas.Zool.*654.

\\ (1. br.)

overf. : listepeter. HSchwanenfl.Be.60. -hose,
en. (foræld.) hose, strømpe, der ogs. omslutter

tæerne (mods. Stunthose^. Cit.l764.(HistM
Kbh.3R.II.170). -hætte, en. (fagl.) hvad
der omgiver tæerne som en hætte; især (sko.)

om lille, stiv læderkappe under det forreste af
overlæderet i taaen af fodtøj (D&H.) ell.

(efter sv. tåhåtta^ om taanæse (Skotøjs0.18.

116) ell. (foræld.) om linned hætte til at

trække over den forreste del af foden til beskyt-

telse af tæerne paa lange vandringer (VSO.);
ogs. (jf. u. -næse^ om metalindretning paa
pedal (paa (væddeløbs)cykel), hvori tæerne

stikkes ind (PolitiE.Kosterbl.'/tl925.2.sp.l).

-jærn, et. (fagl.) redskab, hvormed træ.

skoens forreste del glattes indvendig. FortNut-
XII.187. -kap ell. -kappe, en. (sko.)

stift læderstykke, der sidder ml. overlæderet og

foret og stiver taanæsen af. Lundb. Skomager-
bogen.(1923).58. Taakappen paa hans ene sko

havde revet sig løs. NisPet.Dagtyve.(1941).
117. -kløft, en. (vet.) hornkløft i hesteho-

vens taa; oksekløft. Sal.^XI.742. -knogle,
en. (anat.) d. s. s. -ben, LandbO. 1.195.
Taal, et (Moth.T34. Brors.66. Dumetius.

111.20. Feilb. se ogs. sp. 473*') ell. en (Bag-
ges. II. 251. Grundtv.SS.III.499. Drachm.
PHK.28. MadsNiels.DG.53); i reglen uden
art. [tkU] (glda. tol(l) (HellKv.50. Brandt.

RD.I.294), thol(I) (Rimkr. Mand.90), æda.

thol (Fragm.42), oldn. pol, ;/. mnt., oht.

dult, nht. geduld, oeng. gepyld; til taale)

det at affinde sig med, finde sig roligt i for-

hold, omstændigheder, der er ubehagelige ell.

utilfredsstillende, og forholde sig afventende;

taalmodigt og udholdende sind; taal-

modig venten; taalmodighed.
i) (højtid.) i al alm. *Roe og Taal hin-

anden maa
|
Følge allesteds,

|
Den, som

ingen Modgang saae,
|
Aldrig var til freds.

Brors.183. *See hendes Aasyn! Smiler ikke

Mildhed
|
Og stille Taal i hvert af hendes

TiSik.Oehl.VI.7. hvad han som sin Lede-

stjerne skued
I

igjennem Modgang, Skuffelse

og Taal. Ploug.II.267.

2) i faste forb. ||
give (VSO.II.393.

VlaCour.DH.II.84. UfF.(jy.)) ell. have
taal, (nu kun dial.) være taalmodig (og

roligt udholdende). Jeg haver ingen Taal,

jeg ligger endnu fangen,
|
I Kummers Læn-

ker. Clitau.PT.174. der (er) ikke nogle af de

Ting, som Deres Velbyrdighed siger, jeg ikke

har Taal til at svælge og ioiåøie. Biehl.DQ.

11.52. Hun har hverken Ro eller Taal. UfF. \\ i

forb. m. med. med rolig Taal
|

(Regnar) sin

Dødssang q\ædeå.Oehl.XXXII.218. Hvad
Ende mig venter, at jeg [lever med Taal?

EBrand.JP.29. || i forb. til taal ell. (nu i rigs-
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spr. især) taals. *Lad sørge de Sind, som er

faldne til Taal, | og fandt sig saa rigtig tilrette.

MadsNiels.DS.25. (Renan) blev det liberale

Partis Helgen og maatte paa Grund af den
store Hobs Vanskeligheder ved at forstaa

Nuancer tage til Taals (o: nøjes, slaa sig til

taals) med at gælde for vaskeægte Repu-
blikaner. jR«5owYPoi.*/»i942.i0.sp.3j. især i

forb. give sig ell. (i rigsspr. oftest) slaa sig

til taal(s), vise taalmodighed, roligt vente lo

ell. give sig tilfreds, affinde sig med noget

ubehageligt ell. utilfredsstillende. „Giver eder

til taal, ieg beder eder." — „Hvad taal!

see det deiUge creatur kast udi en vanskabt
pedantis åimel" Reeni.Æ.Gé. Gud Thor ei

længe hviled,
|
Han slog sig ei til Taal;

|

Med raske Skridt han iled.Oehl.ND.50. *Er
end mig sødt i Live

|
Og surt i Dødens

Strid, j
Til Taals \il jeg mig give,

|
Til

Herren slaa min Lid.Grundtv.SS.IV420. 20

*Slaa dig tiltaals, min rare Glut!
|
Du lade

Graaden ta.Te.PMøll.(1855).I.36. Saa gav
Pigen sig da til Ta,a,\s. JakKnu.ML.99. Det
rummer en stor Fare at slaa sig til Taals

med den Tanke. BerlTid."/il938.M.6.sp.6.

jf.: (Philocles) gaf sig dog til got Taal, og
fattede et meget sindigt og sagtmodigt Raad.
Dumetius.III.20. (sj.:) naar man i Havs-
nød har frelst sig paa en Planke . . saa lærer

man at slaae sin Sjel til Taals i noget Andet 30

end i Tillid til . . Virkningen af et Nødskud.
Kierk.VI.353. (1. br.) i forb. som stille,

tale (en) til taals: (han) søgte efter Evne
at tale (konen) til Tsi&ls.Pont.FH.74. B. blev

snart stillet til Taals med et velfyldt Glas.

Wied.MB. 11.29. (hun) var ikke nem at

stille til T&&h. Elkjær.RK.ei.
||

(ikke i

rigsspr.) i ordspr. som: et godt taal faar

gerne god ende (Moth.T34) ell. faar aldrig

en ond ende (Mau. 11.401. Krist.Ordspr.368. 40

D&H. Feilb.). Med Snille og Taal naa'r man
altid Mai&\. Mau. 10011b. Jo mere tål, des

flere „mål". Ryslingebogen.(1923).30.

taale, v. ['tå'la] Høysg.AG.6. (dial. ogs.

udialt m. kort vokal, jf. Esp.§187,b. Feilb.

LoUGr.l2 samt skrivemaaden taalle. Lunde.
HG.71. tolle. Wied.Silh.162). præs. -er

l'tåMar] ell. (nu kun dial.) taal (DL.5—10—
52. Holb.Skiemt.C2^. Feilb. Flemløse.82. Loll

Gr.62); præt. -t« (tidligere ogs. skrevet -de. 50

NvHaven.Orlh.174. Winth.ND.96) ell. (nu
fusppe br.) -ede (Holb.Hh.L76. JBaden.JIo-
ratiu$.1.53.

jf. Molh.T33); part. -t [tå'Id] ell.

I nu næppe br.) -et (Mossin. Term.645. jf.

Moth.T33). vbs. jf. Taal. (æda. tholæ, oldn.

pola, eng. thole (oeng. ])olian), mnt. dolen,

oht. dolen, dolon, got. pulan, ;'/. ty. dulden
(mnt., holl. dulden, oht. dulten^; besl. m. lat.

rollere, løfte, tolerare (se tolerere^, (p^^f-)
Ulli, jp.g bar, gr. tlénai, taale) 60

I) 09 være underkastet haard behandling,
lidelse, uden at kunne ell. ville sætte sig der-

imod; (finde sig i at) lide; udstaa (med
resignation), vore Brødre . . have taalt

en kort Lidelse for et evigt Liv. 2Makk.7.36.
Jeg vil tåle ont og got med dig. Moth.T34.
For vort Vel han (0: Jesus) taalte Ve.

SalmHj.373.1. med Troen paa dit Ord,
|
Din

Salighed vi smage . .
|
Da kan vi Døden

tsi&\e\Grundtv.SS.L254. jf. bet. 3: Aa, Mo-
derens Fryd!

|
Hun vaager, hun taaler.

JVJens.Di.85.

2) have tilstrækkelig styrke, mod-
standskraft til at udholde (stor) legemlig
anstrengelse, haard fysisk behandling
uden at tage skade ell. paavirkes uhel-
digt deraf; ofte i forb. (ikke) kunne taale.

2.1) om levende væsen, {(officeren) Støder Cor-

fitz ned). Corfitz: „Min Herre hånd maa exer-

cere Kunsten paa andre, thi jeg taaler ikke

mange Stød paa disse Tider.'' Holb.Bars.IV3.

Børn kan ikke taale, at de vænes saa spæde
fra Vatten. Høysg.S.48. Lad mig komme ud
(0: af gyngen). Jeg kan ikke taale det, jeg

faaer ondt. Heib.Poet.VI.468. Jeg ka' saa

daa'li' tolle Tordenvejr i min Ryg\ Wied.

Silh.162. Han taalte injectionen godt.

Ugeskr.f.Læger.l927.1005.sp.2. (nu næppe
br.) i forb. w. til: Endnu er jeg syg, kan ikke

taale til at læse eller skrixe. HCAnd.(Rørd.
TB.121). II

m. h. t. mad, drikke, tobak og

andre nydelsesmidler. Nej Jeppe! du taaler

icke at dricke meer nn.Holb.Jep.L6. Somme
kan ikke taale Log, men brække sig efter

dem. Høysg.S.107. Jeg taaler dem (0: ciga-

rerne) ikke, men de dnlmeT.JesperEw.PF.
150. Hun skænkede øvet i Glassene og ry-

stede smilende paa Hodet: — Bare I nu
taaler det\Woel.DG.39. i forb. som (ikke)

kunne taale meget, ikke kunne taale noget,

(ikke) kunne drikke (ret) meget uden at blive

beruset. Hånd kand intet tale. Moth.T34. de

Skælmer af Tappere har blandet Vand i

Saften (0: vinen), — de tror nok ikke, jeg

kan taale Noget Itenger. Gjel.US.115. Far
blev altid fuld, han taalte saa lidt, sagde

}ioT.BerlTid.'*/*1924.Sønd.5.sp.4.
j|

(kun-
ne) taale brødlugten, krudtrøgen,
røgen, se u. Bageri 2, Krudtrøg, Kokken 1.

skabet hest taaler ingen skrabe, se

1. Skrabe 2. (kunne) taale strabadser,
se Strabads 1. (kunne) taale søen, ikke

blive søsyg; være søstærk, jeg bliver gammel,

I

Og kan ei taale Saen.Oehl.ND.262. en

Passagier, som ej kan taale Søen. Blich.

(1920).X.76. PalM.II.230. „(paa en tur til

Jiven) vilde jeg ikke være med .
." — »Frø-

kenen taaler maaske ikke Saen.^'KLars.Ix.

123. 2.2) om ting (og planter), al don Ting,

som taaler Ilden, skulle I lade gaae igjen-

nem Ilden, saa er den ieen.4Mos.31.23.

Bielken taaler ikke en større Vægt.MO. Er
Pillerne mellem Vinduerne brede nok til at

taale det, udhugges Skydehuller. /»'ei/arft. 29.

Varerne vil ikke kunne taale denne Trans-

port. Ludv. jf. u. bet. 3.6: hans Øine vare

for svage til at taale Lyset. Rahb,StJoh.l5.

forgæves var Somre og vintre gaaet hen over
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ham, forgæves havde hans Øjne taalt Solens

Lys. Branner.DK.293. \\ om plante. Kaa-
len taaler godt Frost. VSO. selskabelige fler-

aarige Bevoxninger, som . . afhænge af,

hvorvidt den ene Træart kan taale andre i

sin 'Næihed.CVaupell.S.63. Af samtlige Frugt-

buske taaler Solbærbusken bedst den fugtige

Jord i }la,\en.HardyHansen.Frugthavenog
Køkkenhaven.'(1928).30. denne plante taaler

skygge (jf. skyggetaalendej || talem. kruk-

ken taaler nok vallen, se I. Krukke 1. en

bondemave og en kuskekrave kan taale,

hvad det skal være, se Kuskekrave, du skal

faa saa mange hug, som dit liv kan taale, se

Liv 11.2.

3) i al alm. (kunne) udholde ell.

gennemgaa en behandling
,

prøve,
tilberedelse ell. modstaa en psykisk
paavirkning, et stærkt indtryk, uden
at tage skade, fordærves deraf; lade
ubehageligheder

,
genvordigheder olgn.

overgaa sig uden at herøres synder-
ligt deraf, uden at bringes ud af sindslige-

vægt, uden at kny; ofte i forb. kunne taale.

3.1) i al alm. hedningerne kand ikke taale

(1871: udholde^ hans foTtøinehe. Jer. 10.10
(Chr.VI). *jeg . . kan taale

|
At see en

Mand paa Kampens Marker hløde. Blich.

(1920). VI.280. *Knap Nogen længe taalde
|

Det tankerige B\ik.Winth.ND.96. *Lad det

bryde! lad det gære! |
stem ej strømmen!

tål dens brag!
|
den vil bære

(
grøde til en som-

merdag. I^osfr.fSZ).7.333. jf.ndf. 1. 50 ff.: hun
vilde taale og lide alt, for at blive skilt

ved sin Synd. SvGrundtv.FÆ.II.202. || m.
h. t. god behandling, der kan have en daarlig

virkning, du maatte vel være saa artig

iblant at tage din Søster (o: mig) med (o:

til gilder). Jeg kand ogsaa taale noget got.

Holb.Vgs.II.3. Han kan ikke taale gode
Dage (uden at blive doven, vellystig eller

overmodig). VSO. han kan ikke taale al den
virak (uden at blive storsnudet)

j || i abs.

anv. En langmodig taaler (1871: vil holde

ud^ til en beleylig tiid, men siden faaer

hånd fryd igien. Sir.1.21 (Chr.VI). disse Børn
(o: børn, der vogter faar) . . staae eller sidde

stille, taale, vegetere, lide, forkrøble. GoW-
schm.BlS.11.61. (delvis til bet. 1) i forb. m.
lide: dersom I giøre got, og lide og taale

(1819: ere taalmodige^ det er naade for

Gud.lPet.2.20(Chr.VI). se ogs. u. IV Ude
1.4. (jf. ndf. u. bet. i.i) i forb. m. tie: jeg

skal vide at taale og tie ligesaa redeligt som
jeg nu har vovet og talt. Hjort.KritLit.1.130.

*Der strides mod forskelligt mål:
|
om ånd

skal hævde sig ved ånd,
|
om det skal hedde:

ti og tål!
I

til gode mænd og gæve.NMøll.
R.16. 3.2) i spec. anv. || m. h. t. økonomisk
evne: have raad til. den Summa, de for-

mener hun kunde være hiulpen med og hånd
kand taale at giye.Cit.l749.(Falsteria.na.77).

En Fattig . . bruger iblandt større Stats og
Pragt, end han kand taale, for at skiule over

sin Fattigdom. 3fossm.Term.8i2. *Troer du
ei, o, Moder!

|
At dette Gilde 'koster meer,

end vi
|
Kan taale? Hauch.SK.71. det er

dyrt for ham, men han kan taale det •

||

m. h. t. modgang paa et enkelt punkt i en række
præstationer (hvis helhedsresultat ikke ødel i gges

deraf). Hvis De kan taale et mdl. i Fransk
til Eksamen, er der naturligvis Haab for

Dem.AaDons.MV130. klubben kan taale at

10 tabe i dag og kan dog vinde turneringen
j

3.3) (jf. bet. 4.2^ ikke føle ubehag ved
synet, tilstedeværelsen af ell. samværet
med en ell. noget, jeg taalte daarligt at se

paa hans Hænder med de flossede Negle.

Bjarnhof.LE.45. især i forb. ikke kunne
taale, ikke kunne lide, fordrage, døje. Kold-
sindighed kan jeg for min Død ikke taale

hos en Embedsmand, som er sat for at skaffe

hver Mand Ret.JSneed.III.35. Jeg flyttede

20 bort fra det Sted, hvor jeg saa længe havde
boet. Jeg kunde ikke mere taale mine
Møbler, Billederne paa Væggen, min Seng.
Esm.1.14. især m. h. t. levende væsen: den
gamle Gagarin kunde ikke taale Menschi-
kovf.HCAnd.ML.499. Det siges at man ikke

ret længe skal kunne taale hinanden om-
bord paa et Skih. JVJens.RF. 131. 3.4) om
ting: kunne udsættes for en videre be-

handling, tilberedelse; især som udtryk

30 for, at en saadan behandling osv. vil være til

bedste for det færdige produkt. Den Viin taa-

ler ikke Yand.vAph.(1764). Dette Kiød kan
taale mere Salt. VSO. som Kagedejg, der

ikke er helt færdigbagt, men godt kan taale

fem Minutter mere i Ovnen. KnudPouls.BD.
13. billedet kan nok taale lidt stærkere re-

touchering I

jf. bet. 2.2 : skruen kan nok taale

et par omdrejninger endnu
\ 3.5) (jf. bet. 4.s)

om sag, forhold: (kunne) udsættes for en
40 vis behandling uden at lide afbræk,

forringelse, at bedre dig,
|
Kand ey For-

haling taale,
|
Maaskee din Klokke slaaer

|

I Dag sit sidste S\a,g. Brors. 109. Det natio-

nale taaler ikke for megen direkte Opmærk-
somhed rettet mod sig.0Friis.Litt.l2. Digtet

kan godt taale at staa ved Siden af Owen
lX,m.BilleskovJ.H.1.186. taale ophold,
opsættelse, sammenligning, se Op-
hold 4.3, Opsættelse 4, Sammenligning 1.

50 II (jf. u. bet. 2.1^ i forb. ikke taale lyset,
dagens lys. *Elskede — her tør jeg hviske

I

Ordet, som Dagen ej tåler. EThoms.Sagn og

sandt.(1923).50. hans forretninger taaler

ikke dagens lys
j
se ogs. u. I. Lys 1.5. || om

pris olgn.: blive forhøjet ell. nedsat uden der-

ved at blive for høj ell. lav. Brevene (o: brev-

portoen) kan maaske taale en Femøre mere
(o: ved en takstforhøjelse). NatTid.^Uil920.

Aft.2.sp.4. 3 Kr. for Bagflikning er saa lidt,

60 som det kan taale at w?exe\BerlTid.^*/il921.

Aft.5.sp.l. 3.6) (dial.) refl.: give sig til-

freds; slaa sig til ro, til taals; finde
sig til rette. Jeg vil have ondt ved- at taale

mig (men jeg faar) vel finde mig i Taal-
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modighed en lille Stund enånxi. NPWiwel,
JL.68. Feilb. UfF.

4) lade noget generende, ubehageligt, urig-

tigt ell. utilladeligt ske, passere uden ind-

vendinger, modstand, protest, heftig reaktion;

affinde sig med; finde sig i; tillade;

tolerere; ofte (især i forb. m. nægtelse):

finde sig i noget uden at blive vred,
irriteret, fornærmet. 4.1) m. abstrakt obj.

(subst., inf., ait-sætn. olgn.). han ikke alleene lo

skieratede med sine Venner, men endogsaa
taalede, at man skiemtede med ham selv,

Holb.Uh.1.76. om nogen taler saaledes, da
er det urigtigt, og taales ej heller i andre
Sprog. Høysg.S. 8. *Jeg taaler ikke den mind-
ste Snakken,

|
Jo, jeg skal vide at kneise

ned Nakken. HCAnd.SS.XII.213. Pigen
trækker Kjeresten ind i Kjøkkenet . . Det
er dog ved Gud mere end man bør taale i

et ordentligt Rnusl FritzJiirg.nr. 3. I Til- 20

fælde af, at Køberen ikke efterkommer disse

Vilkaar, maa han taale, at Ejendommen
med Tilbehør sættes til absolut Bortsalg ved
en eneste Xuktion. JurFormularbog. ^271. Til-

fælde af taalt FleTkonen.Tilsk.l932.II.203.

De kan ikke taale at tabe (0: i domino)

I

Brodersen.T.81. taale spøg, se I. Spøg 2.2.

ikke kunne taale, at man siger pus
(ell. kis.VSO.III.K62) til ens kat, se Y.

pus.
II (jf. u. bet. S.i) i forb. m. tie. ere alle 30

Ejere flytte fra Adelbye, og sider een efter,

da er hånd nærmere at kalde dem efter

igien end de hannem bort, uden hånd taal

og tier for længe, det er tre Aar Ukært.
DL.5—10—52(efter JyLov.1.51). 4.2) (jf.

bet. 3.s) m. konkr. obj.: finde sig i, affinde
sig med tilstedeværelsen af noget (inden

for sit omraade, i sin nærhed), det var store

Ting, at hendes Far taalte Lamper i

Stue og Køkken. EBertels.Kvinder vedStran- *o

den.(1940).14. \\ især m. h. t. person. Gallion
(saijde) til Jøderne: dersom det var nogen
uretfærdighed eller ond skalkhed, o I Jø-
der! vilde jeg, saa viit som billigt var, taale

(1819: anhøre; edeT.ApG.18.14(Chr.VI).
For nærværende Tid er Deres Kjæreste og
Conferentsllaad Carstens de eneste Vidner
<om jeg kan taale til en authentiqve Til-

staaelse af mine Daia.Tlighe<icr.Ew.(1914).

1V234. et unyttigt Drog, som blot taales, 5°

fordi jeg intet Ondt giøT.Blich.(1920).XIII.
123. de Nationer, blandt hvilke (jøderne)

med de Taaltes Ret var henvist til at kæmpe
for Livet. Nathans.GB.43. det var (konen)
der styrede hele Menagen, B. var kun taalt.

KSech.MVll. (ikke) taale en over sig,
se III. over 7.2. 4.3) (undertiden m, overgang
til bet. 3.5; især [S) om forhold: være for-
enelig med; tillade. Ordene taale ikke
Haadanne Forklaringer. IIøysg.S. 122. taaler 6°

"lin Ære, at du gifter dig med saadan en
Ki:.s< linke? Tode.S.'192. Katastrofetheorien
in.ia til le meget betydelige Indskrænknin-
'A^r.Kri:r4.MIIM.(1933).24. de Fænomener,

der hidtil er bleven forklaret som hidrørende
fra vulkanske Udbrud, taaler let en anden
'Yyåmng.NaturensV.1915.306. taale tvivl,
se Tvivl.

Taa-led, et. (ledforbindelsen ml.) hvert

af leddene (II.2) i taaens skelet. MO. BMøll.
DyL.1.2. Lieberkind.DV.IV.67.

taalelig^, adj. ['tå'lali] adv. -t ell. d. s.

ell. (t) -en (Bagges.Gieng. 5. Cit.l826.(Hjort.

B.I.467). jf. VSO.). (ænyd. d. s. og tolle-

lig(en), glda. thoUelig, jf. oldn. J)olanligr;

afl. af taale; jf. taalig)

1) (nu især m. overgang til bet. 2) navnlig

om noget smertefuldt, ubehageligt: som kan
udholdes, taales; som ikke er for streng, haard
olgn.; udholdelig; lidelig (1); moderat.
jeg (har) endnu ved Guds Bistand . . nogle

taalelige Dage om Aaret, hvorudi jeg kand
føre 'Pennen. Holb.Hh.I.)(2'^. *vores største

Smerte
|
Kand blive taalelig og sød. Brors.

198. (gud) har selv sagt, at det skal gaae
andre Folk, for hvilke han ikke har aaben-
baret sig, taaleligere paa Dommens Dag, end
dem. JSneed.II.363(jf. Matth.l0.15(OGuldb.
og 1907)). Taalmodighed

|
Giør taaleligt selv

det Utasilelige. Oehl.XV1.214.
\\
(m. overgang

til bet. 2) om person: som man kan holde ud
at omgaas. foruden at hun er ilde tilredt af

Kopperne, er (hun) saa naturlig heslig, at
hun neppe skal blive taalelig uden ved en
lang YsLne.Ew.(1914).II.77. den udvortes
Kultur . . som især i de kjøbenhavnske Fa-
milier ei kan undværes af den, som skal være
taalelig. Grundlv.(1940).I.ll.

2) som kan gaa an, kan passere som pas-

sende, fyldestgørende; ofte: som kun tilfreds-

stiller smaa krav; som kun er nogenlunde god,

tilstrækkelig, fyldestgørende; antagelig; ri-

melig; passabel; acceptabel; nogen-
lunde (3); middelmaadig. 2.1) som adj.

For da at giøre det, vil jeg spende Buen
paa det stærkeste, og antage den Meening,
som af alle holdes for mindst taalelig. iiCra/<.

(KSelskSkr.III.235). »Naar det saa en Dag
er taaleligt Vejr,

|
saa gaaer man en Tur

under skyggende Træer. Hostr.SpT.III.6. paa
taaleligt engelsk søgte (han) at gjøre ham
indlysende (osv.).Pont.F.I.73. Hans Moder
(kæmpede) haardt med Lyngen og alle de
salte Smaaplanter . . til Jorden blev taalelig.

EKornerup. ThøgerLarsen.(1928).24. ryge en
taalelig Cigaret. Rønberg.GK.98. ofte i forb,

ganske (ell. ret. Blich.(1920).XIV.221)
taalelig: ganske taalelige liim. Nyerup
Rahb.II.202. Efter tre Uger havde han en
ganske taalelig Skygge. HCAnd.(1919).IL
255. Bergs. II 1.232. \\ m. overgang til bet. 1;

om leveforhold: Saa længe det skal være
Jøder tilladt at opholde sig her i Landet,

bør man . . søge at giøre deres Vilkaar

taalelige og gode. Stampe.11.212. F. Schlegel

. . lever meget indgetogen og i kummerlige
Omstændigheder. Det er . . en Skjændsel
(at han) ikke engang er istand til at finde
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en taalelig E^stens. POBrøndst.RD.7 . Nans.

M.6. (nu 1. hr.) om afgift, pris olgn.: Piecen

bekommes for en gandske taalelig Priis.

LTid.1742.657. Fire Uger før Opførelsen be-

gyndte man allerede at tegne sig til Folke-

teatrets Pladser, og en Uge forud var ingen

taalelig Billet mere at iaa,. Brandes.XIII.510.

om person: Jeg har ogsaa en Frier, som (er)

ganske taalelig. Tode./Z.427. af to Extremer
er en taalelig Souverains Regimente dog lo

langt bedre (o: end en demokratisk regering).

PMøll.(FCOls.PM.lOO). 2.2) som adv. naar

man undtager Formandens Hustrue, er der

ingen i den heele Bande, der taalelig pronun-

cerer Fr&nsk.Overs.afHolbLevned.l79. *Hver
dødelig er gal, naar man skal Sandhed tale,

|

Og, taalelig udtrykt: er Na,T.Wess.l86. i

forb. som gaa, klare sig (saa) taaleligt,

o: nogenlunde godt, saa lala, paa bedste

beskub. *Vi har os hjulpet hidtil taaleligt
j
20

med egne ringe KTætteT.Hostr.DD.25. De
blev da gifte (og) det sled sig gennem nogle

Aar saa t&BileUgt. Reinhard.FC.156. Han
jonglerede med Veksler . , og klarede sig

taalehgt. Nisser.Hunger, (overs. 1943). 157.
\\

knyttet til flg. adj. ell. adv.: temmelig; gan-

ske, min taaleliggode Formuesomstændighed.
Blich.(1920).XL212. Selve Maries Utroskab
var ham taalelig ligegyldig. JPJac./.2S2.
han var en taalelig god Rytter. IsakDin.FF. 30

384.

Taalelig-hed, en. (1. br.) det at være

taalelig 1 (VortHj.11,1.79) ell. 2. gives der
iblandt Landalmuen, jeg vil ikke sige en
Skiønhed, men kun en Taalelighed, en Som-
Folk-er-fieest, da omfiøttes saadan en Blomst
hastig i Storstædernes Qlimsi. Junge. 24.
Taale-mod, et. se Taalmod.
taalig, adj. ['tåii] (dial. udtalt m. kort

vokal (se Feilb. Esp.366. LollO.), jf.: „Endnu 40

i Talespr., og altid kort, = LoUik." Levin,

sml. skriveformer som taallig: Langebek.
Breve. 48. Høysg.S.339. Bagges. Gieng. 17.

taalle: Skjoldb.PerHolt.(1912).156. Bregend.
(VerdenogVi.1922.750). tolle: Vejrup.KM.
217. ThitJens.KK.53). adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (SalmHus.208.2. Moth.T35. 2Cor.
11.4(Chr.VI og 1907 afvig.), (ænyd. taalig,

taaUig, tollig, thaallig, glda. tollig, thoUig,

æda. tholik, oldn. J)olligr; afl,. af Taal; jf. 50
taaleUg, taalsom og ømtaalig)

1) (nu næppe br.) d. s. s. taalelig (1-2).

JJuel.382. *(terminen) afløb, denne Gang,
for Staden tmWigen.ChrFlensb.DM.II.Wl.
diærv Uegennytte

|
Kan giøre taalig dig

en Fiskerhytte, I Du, som er vant til Pragt.
Oehl.II.254.

2) (nu sj. og kun m. overgang til bet. 3)
som viser overbærenhed mod andre; over-
bærende; tolerant. *Kierlighed dend Yd- 60

myg er,
|
Sagtmodig, Taallig mod enhver.

Kingo.SS.V.74. De besidde den ægte Guds-
frygt, som ere haarde mod sig selv, men
taalige og milde mod andie. Holb.MTkr.606.

3) (nu især dial., jf. sp. 479*'^) som roligt

finder sig i noget ubehageligt; som uden at

gøre vanskeligheder indordner sig under en,

udfører befalinger olgn.; som viser taal(mod)
ell. resignation; ofte om karakteregenskab

(hos mennesker og dyr): taalmodig; frede-
lig; fredsommelig; flegmatisk; skikke-
lig; føjelig; sindig; (om dyr ogs.:) tam;
(dial.) i videre anv., m. nedsæt, bet.: lang-
som, sendrægtig, enfoldig olgn. (se Feilb.

og jf.: „nu snarest med en haanlig Bibetydn."
Levin.). *Han ej udøs et Suk, er taalig, ikke
klynker. Holb.Metam.65. *Et taaligt Lam,
som bærer paa

| Al Verdens Sorg og Synder.
Brors.28. *Tilsidst den (0: hjorten) blev saa
taalig,

I
At den sig klappe lod. Winth.HF.62.

*hold op! naar saa I præker for mig Alle-

sammen,
I
Saa faaer jeg vel agere Degn og

taalig sige kmen.ARecke.P.28. hver biede

taaligt paa sin TuT.Rørd.S.223. han (viser)

en stoisk Ro overfor det truende Hampereb,
et taaligt Mod som Koen, der skal slagtes.

HBrix.HK.352. Esp.366. Feilb. LollO.
||

ofte i forb. (saa) taalig som et lam (jf.

u. taalmodig;. Moth.T35. Blich.(1920).

XIIL58.JKamp.Da.Folkeminder.(1877).190.
EHenningsen.Udv.Fortællinger.1.(1906).229.

Taalig-hed, en. {ænyd. d. s., glda.

toUighedh) det at være taalig.
\\

(nu næppe
br.) til taalig 2: overbærenhed; tolerance.

Mange norske og svenske Konger vare

besiælede af denne Fordrageligheds og Taa-
ligheds ks^nå.Suhm.(VSO.). er Tolerance

Taalighed, da er den meget god for os til

Hverdagsbrug, og jo bedre vi taale Fornær-
melse, Miskjendelse, Haan og Deslige, des-

bedre for os. Grundtv.Udv.III.603. \\
(nu

sj., jf.: „Som oftest m. haanligt Bibegr. Og
meest i Talespr." Levin.) til taalig 3: taal-

modighed, føjelighed, flegma osv. Lær os

vort Kors med Taalighed
|
Og stille Mod

at liåel SalmHus.271.4. * Intet ædelbaarent

Hierte |
Taalighed i Trældom lærte. Tro^ei.

11.103. Jeg maatte med Taalighed finde

mig i at se Frugten af mange Aars Arbejde
given til Pris. HNClaus.Optegnelser.(1877).

133.

I. taalle, v. se taale. II. taalle,
taallig, adj. se taalig.

O Taalmod, et (VSO. Schand.SD.171.

Saaby.'' jf. Levin.Gr.1.64) ell. (nu sjældnere)

en (Heib.Poet.1.471. Hauch.DVn.167. Kierk.

11.10. JohsPalM.DD.264). [ito)l,mo?6] (nu

kun arkais., sj. Taalemod. Langebek.Breve.

296. Riber.1.77. AErslev.Ørneklippen.I.(1906).

45. CFMortens. EF. 227). {glda. tolmodh
(PLaale.nr.588), t(h)ole-, tollæ-, t(h)olomod

(-mot), SV. tålamod, no. tålmod, oeng. J)ol(e)-

mod, jf. oldn. J)olinmæ9i ; til et adj., der svarer

til oldn. J)olinnm66r (se u. taalmodig^ ||
ordet,

der ikke findes i vAph.(1772).111 og JBaden.
DaL., er genoptaget fra ældre sprog ell. fra

sv.-no.; jf.: „høres ikke i Talesproget, og er

overhovedet en ny Form, især brugt af
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Digtere." MO.; sml. taalmodig) d. s. s. Taal-

modighed. *I Armods Haand hun lagde

Brød,
I

Hun Sorgen Haab og Taalmod lærte.

Stafleldt.D.1.63. Oehl.PSkr.II.15. Kunsten . .

har fremstillet Christus som Billede paa
Taalmod, som bærende al Verdens Synd.
Kierk.11.123. Hvor havde Mor egentUg lært

sig alt sit forunderlige rige Taalmod til? Karl
Christensen. Mand.(li909).44. (hun) maatte
vise en Smule Taalmod. LeckFischer.M.84.

II
i forb. som have taalmod (JohsPalM.

DD.264. Pol.^''U1921.8.sp.5), væbne sig
med taalmod (se væbne^. || i udtr. for at

blive utaalmodig. *snart min Taalmod har
sin Grændse na3iet.Heib.Poet.XI.101. *Nei,

eller Ja, nu har min Taalmod 'Ende. Hauch.
DVII.167. mit taalmod brister (Hrz.I.

128. Schand.SD.171), tabe sit taalmod
(Kierk.II.lO). taalinodelig(en), adv.

[t(ol'mo'63li(q9n)] fs;taalm odeligt. jf.VSO.).

{ænyd. d. s. og taalmodelige, tormodelig (jf.

Brøndum-Nielsen.GG.11.189), fsv. tholomo-
dhelika, jf. oldn. J)olinm661iga; nu kun
højtid, (gldgs.), især bibl., relig.) som adv. til

taalmodig. (Kristus) haver taalraodeligen

liidt en saadan Modsigelse af Syndere imod
sig. Hebr. 12.3. *Hjælp os, o Jesu kjære!

|

Vort Kors i Verden her
|
Taalmodelig at

hæTeWægtervers.Kl.l. Holb.NF.II.40. *Kast
al din Sorg og Kvide

|
Paa ham (o: gud)

ta&\modelig\Grundtv.SS.III.102. taalmo-
dij^, adj. [t(oI'mo'8i] Høysg.AG.147. adv. -t

ell. d. s. ell. (t) -en (Holb.MTkr.607. Molb.
DH.II.312. Bar.4.25(Chr.VI: langmodeli-
gen)), jf. taalmodelig(en). {ænyd. tolmodig
(og torraodig. se Brøndum-Nielsen.GG.II.

189), fsv. tholomodhogher, jf. fsv. tholin-

modhogher og oldn. J)olinm65r, oeng. J)ole-

mod ; til taale og en afl. af II. Mod (se suffiks

-modig 1), ell. afl. af Taalmod/ ;/. taalig,

taalsom samt langmodig) som (i længere tid)

roligt, uden at ophidses, gøre ophævelser
olgn. kan finde sig i forhold, der er
ubehagelige ell. utilfredsstillende, og
forholde sig afventende (i haab om bedring);
ofte spec: som kan udholde en (længere)
ventetid uden at knurre, vredes ell. ophøre
med at vente, værcr glade i Haabet, taal-
modige (1907: udholdende^ i Trængslen,
varagtige i Hannen. Rom.l2. 12. Taalmodig,
uden Harme, hørte Knud

|
Paa denne daar-

lige, forvovne Tai\e.Oehl.XXIV134. Sæt dig
nu rolig hos mig og hør taalmodig paa hvad
jeg siger. Gylb.KV7. Skjænd nu kuns paa
mig saameget Du vil,

|
Dine Skjænd skal

taalmodigt jeg ta,ge. Drachm.DM.18. en taal-

modig Lærerinde. />(fc//. (jf. u. taalig 3^ i

forb. (saa) taalmodig som et lam:
PNJørg.S.125. PalM.IL.II.175. || overf., om
ting. Alle hendes higende Foraarslængsler
maatte det taalmodige, gamle Klaver døje.
DagXyh.'*/»1913.Till.2.8p.3. papiret er taal-
modigt, se Papir 2.a. ;/. u, Taal modighed 1

slutn.
II (1. br.) om forhold: som kræver taai-

modighed; langvarig; langtrukken. Jeg . . traf

Selskabet . . i en meget taalmodig Ordstrid
om de nyeste Begivenheder ved et Hofbal.
Gylb.XI.114.

Taalmodig^hed, en. [t(i)limo25i|he'5]

{glda. tholraodughet, tolmodighed (Fragm.
170); jf. Taalmod) det at være taalmodig.

1) i al alm. I have hørt Jobs Taalmodig-
hed (1907: Udholdenhed;. Joc.5.ii. Socratis

10 Taalmodighed reisede sig ikke af Feighed.
Holb.Hh.1.332. Taalmodigheden jager lige-

som Kjerligheden Frygten \id.Kierk.lV.105.

maaskee har jeg allerede noget for meget
gjort Krav paa Deres Taalmodighed. Ursin.

D.73.
II jf. u. taalmodig slutn. Der tales . .

om Papirets Taalmodighed, men er Lærredet
mindre tsialmodigt? Kbh.^*M904.1.sp.6.

\\

(jf. eng. like patience on a monument; nu
næppe br.) om (billedlig fremstilling af) per-

20 sonifikation. nogle sadde urokkelige, som
Taalmodigheden paa Liigstenene. Jwn^e.79(?.

2) i særlige forb. 2.1) m. særlige adjektiviske

bestemmelser, engleagtig (Pol.^U1945.5.sp.

5) ell. englelig (se englelig 2) ell. en engels
taalmodighed (jf. Engletaalmodighed^.
Jeg har med en Erkeengels Taalmodighed
fundet mig i (bladets) Middelmaadighed.
Brøchner.(Bråndes.Br.1.228). der havde hørt

en Engels Taalmodighed til at lade den (o:

30 en raabuk) gaa fra sig.JHelms.G.70. \\ i

forb. som lang ell. (sj.) kort taalmodig-
hed. Mau.9988. Alligevel er jeg saa dristig,

at bede om kort Taalmodighed. Balle.Bib.I.

50. Buffon definerer Geniet ved . . en lang

Taalmodighed. Brandes.i5,395. hendes Taal-

modighed var lang. AaDons.M'V204. 2.2) i

særlige verbal-forb. (se ogs. u. bet. 2.z). have
taalmodighed (med): Vil I kun have Taal-

modighed een Time, saa skal jeg . . hielpe jer.

40 Holb.'UHH.IV7. MO. (lærerens) dygtigste

Elev, den eneste han havde rigtig Taalmo-
dighed med.AaDons.MYlSO. sætte ens taal-

modighed paa (en haard) prøve: MO.
D&H. se ogs. Prøve sp.21*. \\iudtr. for at blive

utaalmodig. miste (Sir.2.14. Pol.''/il942.8.

sp.5) ell. tabe (VSO. Mau.II.403. Rubow.T.
127) taalmodigheden. i forb. taalmodig-
heden brister ^se briste 2.2^ ell, (nu næppe
br.) forgaar mig: Bredahl.VI.54. Hjort.

50 KritLit.III.124. se ogs. u. forgaa 1.8.
||

ordspr. taalmodighed overvinder alt

(ell. alting;. Mau.9985. Høysg.S.9. Biehl.

DQ.III.72. 2.3) i særlige præp.-forb. \\ efter

præ.p. med. Min Tiennere Christoffer selv

maa kalde mig en Nar, jeg vil med Taal-

modighed høre derpaa og sige: Christoffer,

du har Tet.Holb.Vg8.IV2. vente med Taal-

modighed. vAph.(1759). Med utrættelig Taal-

modighed . . anraaber (sjakreren) den ene
60 Forbigaaende efter den anden om at kiøbe.

Bagges.DVlX.80. i forb. som bære (over-

bære, se overbære 1), finde sig i noget
med taalmodighed: omendskiønt hun
som en god Christen har sat sig for at bære

XXni. Bentiykt "/u 1M6 81
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sin Sorg med Taalmodighed, saa tilstæder

dog Moden hende ikke saadant. ^0/6.Bors.

LI. Hun bar sit Kors (o: døvhed) med den
elskværdigste Taalmodighed. Mynst. Levnet.

198. jeg fandt mig i det med christelig Taal-

modighed. //eift.Poei. 7/7.349. D&H. smøre
sig med ell. (nu kun dial.) i (Moth.S55L
VSO.V1.559. Krisl.Ordspr.610) taalmodig-
hed ell. (nu næppe i rigsspr.) smøre sig

(Biehl.DQ.I.205), stryge sig (VSO.VL903), 10

slikke sig (UfF.) ell. tørre sig (Krist.Ordspr.

368) om munden med taalmodighed, (dagl.

ell. (især) dial.) slaa sig til ro og vente taal-

modigt (egl. spøg. udtr., hvori taalmodig-

heden fremstilles som et lægemiddel, en salve).

Skuesp.IY430. Grundtv.Da.Ordsprog.(1845)

.

nr.2439. S&B.IL354. Feilb. væbne (ell. ru-

ste. Plesner.B.56) sig med taalmodighed,
se væbne. || i forb. slaa sig til taalmo-
dighed, (nu næppe br.) have taalmodighed; 20

slaa sig til taals; give tid. „hvad vil H. sige

dertil?" — „Hun kan være saa god og slaae

sig til Taalmodighed.''Biehl.(Skuesp.V1.316).
sa.DQ.II.338. vAph.(1772).II1.646.

Taalmodisheds-arbejde, et. ar-

bejde, hvortil der kræves stor taalmodighed.

det er et Taalmodigheds-Arbeide at være
Skolemester for Sraaabørn.^ier)t.Z/.33. Woel.

EvaldTangKristensen.(1929).21. -blomst,
en. 2( (den som hængeplante dyrkede) jøde- 30

skæg, Saxifraga sarmentosa L. VSO. Have-
selsk.1921.31. -prøve, en. (jf. Taalmods-
prøvej det, at ens taalmodighed sættes paa
prøve; hvad der kræver stor taalmodighed.

VSO. En Rejse i Italien . . er en sand Taal-

modighedsprøve. Rowel.Br.275 . (min sygdom)
har været en stor Taalmodighedsprøve.
Brandes.Br. 1. 135. Taalmods-prøve,
en. (nu sj.) d. s. jeg kalder ham et Kors for

sin Omgivelse og en Taalmodsprøve for sin 40

Læge.Gylb.(1849).III.186. Rolfs tålmods-
prøve foran Men.AOlr.DH.L332.
Taal-sind, et. ['tå-l-] (til taale; //.

-sindet; sj.) taalmodigt sind; ogs.: tolerance.

EMøller.OldmesteroghansBog.(1909).54. der
kan for mange af dem komme et øjeblik,

da deres tålsind pludselig ikke slår til.

Hjortø.TO. 16. -sindet (Rørd. (Samfundet.
'*U1900.1.sp.7)) ell. -sindig (EMøller.
lnderstyre.(1914).194), adj. ['tå'l-] {jf. fær- so

øisk tolsintur; til taale; jf. -sind; sj.) taal-

modig ell. overbærende, tolerant.

taalsoni, adj. ['tåi(|)S(om(')] (no. dial.

tolsam, jf. ty. duldsam; til Taal ell. taale)

I) m. aktiv bet.: som taaler noget, viser taal-

mod. I.l) som kan taale anstrengelser,
paavirkninger olgn.; haardfør; mod-
standsdygtig. Hendes Mod var brudt, og
hendes forhen saa stærke og taalsomme Sjæl
havde mistet sin Spændkraft. Wied.Fæd.429. éo

Il
nu især (naturv., med.): som taaler en (haard,

kraftig) paavirkning (fra stof, lægemiddel olgn.)

godt. Tagrør blandt Planterne kan . . taale
endel Salt, men er dog ikke nær saa taalsom

overfor forskellige Saltmængder som (aalen

og laksen). NaturensV.1918.231. 1.2) (især hos
sprogrensere; jf.: „brugt af enkelte Nyere."
VSO.) d. s. s. taalig 2. MO. Flerguderiet
raaatte ogsaa efter sit Væsen gjøre sine Til-

bedere taalsomme mod andre. Cantii. 1.398.

Det Aller-Værste frygted hun vel ikke:
|

Hans Naade var en taalsom Ægtemand.
Drachm.DJ.II.343. Han bebrejdede mig . .

ofte, at jeg var altfor taalsom og tavs over-

for Jessens Angreb. HPHanss.T.II1.28.
\\

den taalsomme folkekirke, et af sogne-

præst J. H. Monrad (1848-1903) dannet udtr.

for folkekirken, opfattet som en liberal,

„rummelig" og borgerlig indretning. Kirketid.

1901.297. Bergstedt.UK.21. 1.3) 03 d. s. s.

taalig 3. *hvor taalsomt hun ledl Ploug. 11.

103. *Jeg staar paa Trappen med Fløde-

spanden
|

og venter taalsomt paa Mæl-
kem&nden.Bergstedt.BredereVinger.(1919).10.

jeg var som et taalsomt (1871: tamtj Lam,
der føres til Slagtning. Jer.11.19 (1931). 2)
(sj.) m. passiv bet.: som kan udholdes, taales;

udholdelig; taalelig (1). den Pleje og det

Ophold, som (stuefuglen) bør have, dersom
dens Fangenskab skal være taalsomt. Vort

Hj.111,4.25. de Hverdagens jævne Goder,
der gør det taalsomt at leve.Brodersen.F.

103. Taalsom-hed, en. det at være taal-

som. I) til taalsom 1. I.l) (især naturv.,

med.) til taalsom l.i. Kartoffelkost . . synes
at forøge de (sukkersyges) Taalsomhed
overfor Kulhydrater. ViborgStiftsFolkehlad.

"/*1917.2.sp.l. DagNyh.'*/sl934.9.sp.4. I.2)

(især hos sprogrensere) til taalsom I.2: tole-

rance. MO. (Hauch) manglede helt den
bøjelige Samhu, som er Kritikens Grund-
betingelse; til Gengæld havde han Taalsom-
heden (Bråndes.DD.42: Tolerance^ i den
ædleste og videste Form. Brandes.7.392. Osk
And.HR.132. 1.3) ij) til taalsom 1.3. man
kan ikke nægte, at for denne Taalsomhed,
for denne store Langmodighed bæres An-
svaret for en vis Del af Krieger.7)a^&?."/i

1877.1.sp.3. Hun led i Tålsomhed det læng-

ste hun kunde, tav eller svarede sagtmodigt.

Rørd.KK.158. 2) til taalsom 2; især (med.)

om den egenskab hos et stof, et lægemiddel

olgn., at det taales (godt), ikke volder smerte,

ubehageligheder olgn. Jeg har i længere Tid
anvendt Emulsionen (o: et vismutpræparat

til indsprøjtning) med gode Erfaringer, hvad
angaar dens Taalsomhed, særlig med Hensyn
til den lokale Smerte. Ugeskr.f.Læger.1927.

916. smst.l928.543.sp.2.

taalt(e), part. og præt. af taale og tælle

(s. d.).

Taa-løb, et. (jf. -gang; gym.) løb med
hævede hæle; løb paa taaspidserne. Gymn.1.94.
•maal, et. (sko.) fodens maal over tæerne

(ved fremstilling af fodtøj efter maal). Sko-

magerbogen.(1923).33.

Taand(e)« Taane, se L Tande.

Taa-ne^^l, en. negl paa tæerne, (hun)
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sad . . og polerede sine Taanegle for Natten.
JoJacobsen.HusetHansen.(1925) .127. HSeve-

rinsen.SM.126. -næse, en. (især fagl.) næse

(1.8.1) paa fodtøj ell. (1. br.) strømper, da de

opdagede, at hun havde blaa Sokker med
hvide Taanæser, vilde Jubelen ingen Ende
tsLge.Bergstedt.A.105. Fjedersko med Taa-
næser. ^«d.Vx.4^.2S9. SkotøjsO.116.

II
d. s. s.

-hætte sluin. PolitiE.KosterlU'id92S.3.sp.l.

.pude« en. (zool.) trædepude under taaen

(hos pattedyr). Boas.Zool.*599. -puf, subst.

(nu næppe br.) navn paa en (ikke nærmere
kendt) leg. TBruun.11.121.

I. Taar, en. [tkh] i reglen uden flt. (sj.

-e: Moth.TåS. Holb.Mel.1.3. -er: UfF.).
(ænyd. d. s.; sa. ord som II. Taar (I. Taare);

isasr talespr.) ringe mængde af en vædske;
draabe; sjat. (ofte direkte tilknyttet en be-

tegnelse for vædsken: en taar 'vand osv.).

1) i al alm. Moth.T55. Lad os nu gaae
ind i Kjøkkenet og faae en Taar Vand (o:

til at vaske os med). Heib.Poet.V1.411.
\\

ikke vands taar, (dial.) ikke den mindste
smule vand. der havde jo ikke været Vands
Taar i Kjelen (o: intet vand at øse).Grundtv.

Saxo.III.220. UfF. || (jf. u. I. Taare 2.i

;

ikke i rigsspr.) om regndraabe (jf. Regntaar^;
» forb. slaa taare, (begynde at) regne svagt,

fint. Moth.S443.

2) lille portion af noget drikkeligt;
(lille) drik; slurk; spec. om slurk ell. glas

spirituosa: dram, snaps olgn. vil du icke

betale forud, saa faar du icke en Taar.
Jlolb.Jep.1.6. Siden, naar

|
Viin er drukket.

Tarsten slukket,
|
Nok en Ta.&T.Wess.251.

•det fyldte Bæger
|
Han kunde tømme til

den sidste Tå&T.PalM.AdamH.II.33. saa
lavede hun en Taar Kaffe (jf. Kaffetaar^.

Raae.TT.48. \\ i særlige forb.; især i udtr.

for at drikke spirituøse drikke (til overnuml)
dl. være forfalden til drik ell. være beruset.

af den Aarsag, at denne Nation nok gierne
gider havt en Taar, og derfor bær vel be-

standigen en Brændeviins Carafel i deres
lodne PcltzcT. LTid.1756.306. især i forb. som
faa, tage (sig) en taar: nåar mand seer,

at et Fruentimer blusser i Ansigtet, siger

mand strax, at hun tar en T&a.T.Holb.Bars.
1 1.4. Greven . . lader til at have taget sig

<n TsL&T.Skuesp.II 1,1.53. en Række unge
Karle, som raabte og sang. Nogle af dem
havflp faaet en Taar for meget. IIFEw.JF. I.
"^

' '.saa varmer hun Kaffen og ta'r sig en
i nar. Sødb.GD. 53. i forb. som tage sig en
taar for gøgen, drikke, faa, tage sig
»•n taar over tørsten, se Gøg 1, Tørst.
t forb. som faa, have en taar i hove-
det (NyrupRahb.V1.119), paa panden
(TIiruun.MF.lO. AarbFrborg. 1918.55), paa
skallen (Brrdahl.V1.158. SvGrundtv.FÆ.I.
HH. se ogs. u. I. Skal 3.8^, (nu ikke i rigsspr.)
ur Tf beruset.

|| (jf. Nasse-, Pataar^ om die.

'(lammene) qvægner ved den søde Taar,
|

t)e tMeT.Stub.68. e.alm. || t forb. (en)

god taar. *ved god Taar, et Bretspil og et

Kort
I
Den (o: aftenen) her fortræden og

vinyttig drives hoTt.KomGrønneg.1.26. Feilb.

god taar! (cEnt/d. propino tibi, det geller dig.

eller du for eth got tor (ChrPed.Vocabula-
rium.(1518).Z5^), ved omtydning af (det

hermed (nogenlunde) ligelydende) godt-aar
(se u. Godtaar^ og senere (ved ordet Taar's

overgang til fk.) omdannelse til god taar;

10 nu ikke i rigsspr., jf.: „endnu hos Almuen".
Levin.) brugt som drikkehilsen: d. s. s. God-
taar. JFriis.59. *„Kom, Søn! og drik mig
til." . . „God Taar, Herr Fætter !"OeR7.92.
Blich.(1920).IV210. TroelsL.V11.29. i forb.

som nu falder god taar mig til, (ikke i

rigsspr.) nu er der en gunstig lejlighed for

mig. saa smuk I . . er, fortiene I dog, at god
Taar skulde falde mig til at prygle Eder.

Eilsch.Overs.afVoltaire:Zadig.(1750).60. jf. u.

20 Godtaar slutn.

3) om vand (urin), der lades. Holb.

Mel.1.3. der . . var gaaet en lille Taar for

Bertemand (o: en lille dreng). AaDotis.MV.215.
han maa hjælpe sin yngste at tisse en Taar.

Hartog. HollandsSønner. (overs.1941).85. lade
en taar løbe: Meisling.MK.58. Kulsvier

B.16.

II. Taar, en. se I. Taare.

I. Taare, en. ['tåT9] flt. -r (tidligere ogs.

30 skrevet taare og i best. f. taarene, se ndf.).

(nu kun dial. ell. arkais. Taar. DFU.nr.44.
19. Holb.Kh.76. JSneed.Breve.(1759).34.

Blaum.AH.121. Thorsen.186. Esp.365. Da-
nia.IX.31 (sydsjæll); flt. -e (Holb.Paars.

142. Suhm.I.125. Oehl.XXX.6. Esp.365)
ell. -er (Moth.T55. se ogs. ndf.) ell. (nu
næppe br.) d. s. (Brors.318)). {sv. dial.

tara, no. tåre, no. dial. taara, færøisk tara

(v. siden af tkx); æda. taar, tar, n. (AM.
40 Harp.Kr. 55. 126 ofl.), oldn. tår, eng. tear,

nht. zåhre, got. tagr; besl. m. lat. lacrima,

taare (gl.-lat. dacrima; jf. fr. larmej, gr.

dåkry(ma) || da enstavelsesformen hyppigst

brugtes i flt. taare(ne), former, der (efter ud-

talen) ogs. kunde opfattes som taarer(ne),

dannedes dertil en entalsform taare; sml. at

ty. zåhro, trane, taare, paa lignende maade
er dannet til flt. -formerne ; da skriftformerne

flt. taare, taarene, taarerne saaledes i ældre

50 tid baade kan høre til ent. taar og taare,

er det for ældre eksemplers vedkommende
vanskeligt at skelne ml. Taar og Taare (og

nøjere bestemme sidste ords alder); Moth an-

giver tåre som flt. til tår, men bruger i sine

definitiotier (Moth.T55) flere gange flt. tårer;

Holb. synes kun at have ent. Taar, men som
flt. baade Taare og Taarcr (Holb.Hh.I.132),

best. f. fil. Taarene (sa.Er.I.l. sa.Bars.II.12)

og Taarerne (sa.Paar8.200); i Chr. VI bibel

60 (fx. Ps.80.6. Begr.1.2), hos Brors.(269) og

Fal8t.(Ovid.56) forekommer fil. Taarcr (me-
dens ent. vistnok altid er Taar^; vAph.(1759)
har ent. Taare, flt. Taarer, best. f. flt. Taarene;

formen Taare trænger først igennem i slutn.

Bl*
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af 18. aarh. (jf. BiblNyttSkr.80. Biehl.

Brev.II.307. Hist-Mogr.Samlinger.(1851).146.

Dahlerup.SprH.118); om forholdet ml. Taar

:

Taare se i øvrigt Levin.Gr.II.81. Festskr.

VilhThoms.331. Brøndum-Nielsen.GG.III.53.
141 f.)

I) draabe af en vandklar vædske,
der afsondres i en over øjeæblet liggende

kirtel og flyder ud ved irritation af øjet

ell. ved visse stærke sindsbevægelser,
især sorg; ogs. (især i flt.) om graad. \.i) i

al alm. vAph.(1759). *Bort Taare! . . den
sletter

|
De best udtænkte Tanker uål Ew.

(1914).IIL86. Glæden har ligesaavel sine

Taarer, som Sorgen. CBernh.NF.V35. *hvert

et Spor paa Stien var,
|
Der faldt min Taare i.

BoisensViser.297. Anna selv gik omkring
stille og lidende. Ofte . . piblede Taarerne
frem uden Lyd. SMich.S.30. || i forb. m. gen.,

som angiver den sindsbevægelse, -stemning,

der fremkalder graaden (ofte m. overgang til

ssgr., jf. ssgr. som Andagts-, Anger(s)-,

Glædes-, Kummers-, Medlidstaare). *En
Angers Taare stundom faldt, i^ew.272. *Jeg
Glædens Taarer saae paa deres Kinder.

sa.ND.104. han . . bøiede sig over Bordet
og græd Angstens, Længselens, Kjærlig-

hedens Ta,aTeT.Goldschm.njl.I.123. Harmens
og Forurettelsens Taarer traadte frem i hen-

des Øine. GyrLemche.SJ.147. \\ Jobs taare,

(jf. Jobstaare; nu sj.) om virkelig (ikke for-

stilt) graad. Leth.(1800). 1.2) i forb. m. attrib.

adj. (se ogs. eksempler u. bet. l.z) \\ i forb. m.
adj., der betegner fysiske egenskaber som
størrelse, smag, varme, hastighed, liden Taare.

vAph.(1759). *Jeg elsker Smiil og store

Taarer,
|
Men hverken Latter eller Graad.

Bagges.V275. En brændende Taare ned-
rullede over hans Kinå.Ing.EF.II.151. har-
ske taarer, se u. harsk, hed(e), varm(e)
taare(r): * Hothers hede Taare flyder

|
Ved

den store Balders Uig.Ew.(1914).III.81.
der faldt saadan en brændende varm Taare
paa min Iia.2inå. Levet2ow.ToFort.225. salte
taarer, se IL salt 1. stride taarer, se

IL strid 2.1. tunge taarer (delvis til flg.

gruppe): *Denne tunge, hede Taare,
|
Er

mig meer end al din kolde Trøst. Ew.(1914).
V.210. hun . . græd mange, tunge Taarer.

ECAnd.(1919).II.183. tunge Taarer trillede

ned ad hendes Kinder. JHelms.G.90. tørre
taarer, især i forb. som græde tørre taarer,

begræde noget med tørre taarer (efter oldn.

grata t)urrum tårum; jf. græde med tørre

øjne u. græde l.i) som udtr. for at lade,

som om man græder, ell. udtr. for, at man
ikke sørger over ell. beklager, er ked af noget;

egl. om ppkk (den til en jættekvinde omskabte
Loke), der ikke (som den øvrige verden) vilde

græde over Balders død. *Med tørre Taarer
Tok begræder hårdt

|
Den skiønne Baldurs

bratte J)ød.Oehl.in.233. i videre anv.: Dette
Savn kan vi dog vist begræde med tørre
Tadirer. CSPet.Litt.934. de tidligere Forhold

. . lader sig (ikke) reetablere. Nogle vil

sørge derover, andre vil græde med tørre

T&årer. PoU'/iol944.1.sp.3. \\ i forb. m. adj.,

der betegner sjælelige egenskaber (især: den
følelse, stemning, der har fremkaldt graaden
ell. præger den grædende). Tvivlraadig Taare
st3i,ndser.Ew.(1914).I.95. en flygtig med-
lidende Taare

|
De offre til Næstens Sorg.

Hauch.Lyr.69. (de) græder angerfulde Taarer.

10 BechNygaard.G0.163. bitre taarer. vAph.
(1759). Wilst.D.II.116. denne Tid (bliver)

Aarsag til mange bitre Taarer. BechNygaard.
G0.196. se ogs. u. II. bitter 6. milde taarer,
se mild 3.i. (græde sine) modige taarer,
se modig 2. *tung, og heed, og reen er denne
stille Taare,

|
Som drypper paa Dit Liig!

Ew.(1914).V209. den stille Taare, der ofte

stiæler sig af Øiet.Rahb.Tilsk.1793.136.
||

med grædende taarer, se u. græde 1.3.

20 1.3) som subj. i særlige verbal-forb. \\ taar en
brænder, se II. brænde lO.i. || i forb. som
taarerne flyder (se flyde 1), løber (se II.

løbe lOJ, taarerne løber (Korch.LL.50)
ell. strømmer (se strømme 6.8 (og 1.^)) ell.

(nu især dagl.) render (Winth.V1.243) en

ned ad kinderne, taarerne rinder (nu
især højtid.) ell. triller (se trille^. *hver
Sinde han til Bruden saa,

|
da randt ham

Taar paa Kind. DFU.nr.44.19. *Da randt

30 en hellig Taare paa min Kind. Oehl.XX.29.
store Taarer rinder ned ad hendes Kinder.

Skjoldb.L.21.
II

i forb. som taarerne kom-
mer (Moth.T55. Gylb. (1849). XII. 147),

s taar ell. (nu sj.) træder (Bagger.BrL.52.

PalM.VII.72) en i øjnene: Holb.Er.I.l.

Taarer skal i Øjet staa,
|
Naar min Sang

I høre. Grundtv.PS.1.259. Taarerne stode

ham . . i Øjnene. Blich.(1920).XIV162. i

Øjennæstet stod store Taarer. AndNx.DM.
40 IV177. taarerne løber (PoU'>U%1944.Sønd.

2.sp.2), strømmer (HCAnd.(1919).V.341)
ell. styrter ham ud af øjnene, se II.

styrte 8.2. j| talem. græde, saa at den
ene taare kan ikke bie den anden,
han nødtes til at tie,

|
Den eene Taar ey

meer den anden kunde hie. JuniorPhi-
lopatreias.Anmærkninger overFangernesSange.

(1772).[11]. se ogs. u. bie 4.i. (nu næppe br.:)

den éne tår tog den anden (o: taarerne flød

50 rigeligt). Moth.T55. VSO. D&H. CP deraf ell.

derfra disse taarer {gengivelse af lat.

hine illæ lacrimæ) derfra kommer, hid-

rører dette sørgelige, beklagelige; her har vi

kilden til vor sorg. Hun ejede ikke Metas
lykkelige Enfoldighed, ikke hans overjor-

diske Mandssind. „Derfra disse Taarer."

Pont.DR.V161. Han kendte ikke Forskel

mellem stort og smaat, formaaede derfor

ikke at stille Tingene paa Plads. Deraf Taa-

60 rerne. Pol."/itl940.13.sp.3. 1.4) som obj. i

særlige verbal-forb. || i forb. som faa, have
taarer i øjnene. Drengen lo, til. han fik

Taarer i Øinene.Tolderl.F.IL13. de hade

Taarer i Øjnene af at høre rigtig Dansk igen.
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KLars.SF.79. jf.: Udsigten fra Terrassen

over Rom fik Taarer i hans Ørne. HCAnd.
BC.III.9.

II
fælde taarer, se II. fælde 1.8.

II
græde taarer, se græde l.i. græde

modige, tørre taarer, se u. modig 2 og ovf.

u. bet. 1.2. græde taarer som potteben, se

Potteben. || holde (vAph.(1759J) ell. inde-
holde (se indeholde l.i^ sine taarer ell.

(nu kun) holde sine taarer tilbage.
Kan Viisdom selv ey holde Taarerne til-

bage. Ew.(1914).1.100. BechNygaard.G0.125.
se ogs. u. II. holde 46.i. || knibe, knuse
en taare, se III. knibe 4, knuse 3.2.

||

skjule en taare (jf. skjule sin graad u.

skjule 2.2;. CBernh.NF.XI.lOl. Lieutenan-

ten . . søgte at skjule en Ta&re. Baud.G.366.

II
aftørre (Falsen.D.27. ThomLa.AH.362.

se ogs. u. aftørre 1), afviske en taare
(se u. afviske 1) ell. (nu især) tørre sine
taarer (af (bort, væk), af kinden, øj-

nene), viske en taare af (af kinden,
øjnene). Tænk, naar engang hver Hjerte-

sorg er slukket . .
|
Hver Smertens Taare

visket a.f. SalmHj.650.3. O du, som græder,

visk din Taare hoTt.Hauch.1.277. Nu tør-

red han af Kinden en Taare saa varm.
Winth.VI.218. begge Herrer visked

(
En

Taare sig af Kina. Recke. Digte.V11.(1911).

178. her har I en Bid Kage, tag I det og tør

saa Jeres Taarer. Søiberg.KK. 1.119. Hun
tørrede Taarerne af. Pol.*/»1939.7.sp.l.

\\

spilde, udgyde taarer olgn., se II. spilde

3.2, udgyde osv. 1.5) styret af præp. (i særlige

forb.). en strøm (ell. strømmej af
taarer, se Strøm 2.8. || i forb. som smile
gennem taarer (egl. homerisk udtr., se

flg. citat.) op til sin duftend Barm hun
trykkede Glutten,

|
Smilende mildt gjennem

Taarer. Wilst.Il.VI.V.484. i de sortblaa Øine
laae noget veemodigt og dog lykkeligt;

man kunde bruge om dette Blik det home-
riske Udtryk: „at smile gjennem Taarer".

HCAnd.OT.1.59. jeg (plejede) at kunne faa

hende til at le, om det saa skulde være gen-
nem Taarer. IsakDin.FF.417. \\ CJ i taarer,
grædende; opløst i graad. Den uforglemmelige
(konge) var død, og Danmark i Taarer.
Eu:.(1914).!11.245. Det er en Ynk at see

Dig i Taarer. UCAnd.KS. 1.93. (han) fandt
hende i Taarer over det mislykkede Ud-
fald. iS'/Zee^oard. t/T. i6. i forb. som bade
sig (Holst.D.11.173), være badet, flyde
hen, bort (ell. henflydej i taarer, smelte
hen (dl. hensmeltcj, (hen)8Vømme i

taarer, se flyde 6.1 osv. \\ med taarer:
<lc finske Qvindfolks Øine . . rinde med
Taarer. PMøll.ES. 1.134. med taarer ell.

(nu især) med taarer i øjnene, under
(bfiiyndende) graad; grædende. S., hvis Tab
min Følgesvend beklagede med Taarerne i

Ojnene. Riber.(Egeria. 1, 1.(1804).238). Mange
vandre, hvilke jeg ofte haver sagt Kder, og
endnu siger med Taarer (Chr.Vl: græden-
desj, at være Ghristi Korses Fiender. i'/»i/.

3.18. en lykkelig Pige med Taarer i Øinene.
CBernh.NF.II.235. væde med taarer, se

væde.
II

i forb. som blive bevæget, rørt
til ell. indtil taarer, 0: saa at man faar
taarer i øjnene, begynder at græde, han bad
dog ikke, længtes han end indtil Taarer,
han kaldte dog ikke. JPJac.11. 53. Han be-
vægedes indtil Taarer ved sine egne Ord.
PHans.KK.105. (Scheibes) Sørgemusik over

10 Christian VI havde rørt Holberg til Taarer.
VilhAnd.Litt.il.396. se ogs. u. indtil 4.3,

III. røre IO.4. have let til taarer, se let

sp.663^*.
II
under taarer, (især (a) græ-

dende, jeg haver tient Herren med al Yd-
myghed, og under mange Taarer (Chr.Vl:
med . . megen graadj og Fristelser. ApG.20.
19. *(hun) tilstod under Taarer for sin

Fader:
|
Ak, han er død, hos hvem jeg nylig

sov. SigfrPed.NSV9.
2) hvad der minder om en taare (I.l). Ved

den korte Sommers Baarer
|
bløder Hyben,

dine Taarer. JVJens.Di.*112. spec. i flg. anv.:

2.1) om draabe af vædske.
\\

(især dial.

ell. højtid.) om regn-, dugdraabe olgn. Jeg
veed, at Regnens Taare befrugter. Hrz.IV
43. Hyacintherne de nikked

|
Med Duggens

Taarer Tpaa. Winih.X.177. Der laa de (0:

østers) . . med Havvandets salte Taarer per-
lende paa Overgaden. Gerdes.DeblaaGardiner.

30 (1943).20. LollO. jf. ssgr. som Dug-, Regn-,
Vindtaare. slaa taarer, (jf. u. I. Taar 1;

dial.) (begynde at) regne fint, smaat. Feilb.

jf. (om begyndende graad): Regnen slaar

allerede Taarer!^a^y.-ST^F///.2i. || om hver

af de draaber, der fremkommer, naar svejtser-

ost „græder" (se græde 2.2j. LandmB.Il.495.
JesperEw.K.35.

\\ (fagl.) om draabe af forsk,

planteafsondringer; ogs. (jf. bet. 2.2J om saa-

dan draabe i størknet form. vAph.Nath.VII1.4.
40 Nogle Træer pleie altid om Foraaret at

fælde Taarer af Øinene, og dette er mere
en naturlig Egenskab de have, end en virke-

lig Sygdom. Dette naturlige Taare-Flod har
heller ingen onde ¥ølger. l'rondhSelskSkr.

V,2.462. Vinstokkens Taarer (den Saft, som
den lader flyde om Foraaret). Funke.(1801).
11.59. Benzoe kommer i Handelen . . sora

Taarer (Benzoe in lacrymis). VareL.^96. 2.2)

om fast masse af en rundagtig, ofte
50 lidt aflang form, mindende om en stor

draabe; især om glaslegeme (jf. Glastaarej.

en (lyse)Kroiye af Glas med Prismer og
Taarer og Stjærner. Wied.MB.1.5. 2.3) t

navne paa planter med draabeformede blom-
ster ell. frugter (jf. Jobstaare^. Kristi taa-
rer, (dial.) fuchsia; Kristi bloddraabe(r).

IIalleby.220. 2.4) om stjerneskud. Stjerne-

billedet Medusa var pragtfuldt. Himlen
græd gyldne Taarer over det. Bierfreund.

60 FN.93. især i forb. (St.) Laurentii taarer,
se Laurentius.

II. taare, v. ['tå'rs] -ede. (ænyd. taare,

8V. taras, no. dial. taarast, oldn. tårast; afi.

af I. Taare (Taar)) I) (poet.) til I. Taare 1.
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l.l) (sj.) trans.: fremkalde taarer i;

fylde med taarer. da taarer Røgen min
Øjeskaal. EChristians.Letizia.(1891).168. jf.

:

vaagne Nætter har den (o: Sankt Placidus's

harpe) gjennemtaaret (o: gjort graad-

fyldte).Rich.I.233. 1.2) (I br.) intr., ell. dep.

taares: fyldes med taarer; fælde taarer;

græde. Moth.T55. *niit stille taarende Øye.

Ew.(1914).Y73. Næsen flyder, Øinene taa-

reT.Caspari.IIuus-ogReiselæge.(overs.l828).25.

Jeg skal tie, til jeg taarer. FrNygaard.Flag
ogVimpler.(1920).12. || i formen taares.

Moth.T55. der (er) En som saares!
|
Blod-

roser pible frem, og Øjet taares. Rich.111.33.

hendes Øje ler, mens Vippen taares. Olaf

Hans.SL.35. 2) (dial.) til I. Taare 2.i:

falde i draaber; dryppe; især om regn:

(begynde at) falde i enkelte draaber; smaa-
regne. Tåre néå.Moth.T55. Feilb. LollO.

UfF.
Taare-, i ssgr. af I. Taare, især i bet. 1,

fx. (foruden de ndf. medtagne) ssgr. (især CP

ell. fagl.) som Taare-afsondring, -betynget,

-draabe, -fremkaldende, -mængde, -plet,

-plettet, -stribet, -apparat, et. (jf. -red-

skab; anat.) taareorganer. VoreSygd.IYllS.
-bad, et. (ænyd. d. s.; jf. -badet; højtid.)

I ) til 1. Taare 1 : stærk graad. En Bismarcks-
klump eller et Stykke Chokolade forvandlede

(i barndommen) straks Taarebadet til et

^rm\.Pont.D.20. jf.: Der glimter som et

Taarebad
|
Af Perler, klare, trinde (o: un-

der jorden). Recke.LD.9. 2) til I. Taare 2.i

;

især om (stærk) dug. et Solskinssmil . . brod
frem gennem Natteduggens Taarebad. Ponf.

LP. VIII. 10. -badet, part. adj. (jf. -bad;

højtid.) badet i taarer. Hauch.SD.II.255.
NPWiwel.JL.193. -barn, et. (jf. -søn;

1. br.) barn, der volder sin moder (sine for-

ældre) megen sorg, mange taarer; spec. som
tilnavn til kirkefaderen Augustinus. D&H.
-ben, et. (jf. -knogle, Negleben; anat.) en
paa forkanten af øjehulen hos pattedyr liggende

knogle (Os lacrymale). vAph.(1759). Anat.

(1840).1.138. Lieberkind.DV.IV.63. -blad,
en. 2( svamp af slægten Hebeloma Fr. (la-

mellerne hos de unge svampe er ofte besat

med vandagtige draaber). Sal. XVII. 117.

Rostr.Flora.II.'(1925).288. CP -blandet,
part. adj. {ænyd. d. s., oldn. tårblandinn; jf.

graadblandet) om smil: blandet med taarer,

graad; tidligere ogs. om ansigt, stemme olgn.:

præget af graad. med en Taare blandet
Høst.ChrBorup.PM.llé. Til Krandsen hun
da viste hen,

|
Med taareblandet Smil.

Rahb.PoetF.II.121. Et Aasyn, fuldt af

Kummer, sin Mand i Døden tro,
|
Viste hun

taareblandet. Oe/iJ.ZZZ/.23i. Latter, ren og
klar som et Barns, sød og taareblandet som
en Bruds. IsakDin. FF. 207. O -blank,
'^^1- (jf- -glinsende^ blank, skinnende af
taarer; ogs.: blank, klar som en taare. Nej,
skjænk mig en Tanke . . |

En taareblank
Perle, ifald jeg skifter Hjem

j Og sænkes

under Havbolgen ned. Bergs.PP.358. (dren-

gens) taareblanke Blik. AaHermann.PH.143.

II
til I. Taare 2.i. Paaskeliljernes lange Blade

gUmrer taareblanke i Morgensolen. ThitJens.

KK.57. -blik, et. (højtid.) blik, der er

sløret af taarer; taarefyldt blik. hvor tryller

i dit Øie
|
Glædens Taareblik mit Bryst!

Bagges. Tryl.23. *(han) tolker rørt med
Taareblikke

|
Den Elskede sin Kiærlighed.

10 Oehl.XX.154. Bødt.SD.5. -hlind, adj. (l.br.)

d. s. s. -blændet. Fabius gik stille udenfor,

mens hans Øjne et Sekund blev taare-

blinde. SophClauss.Foraarstaler.(1927).77. O
-blændet, part. adj. (nu næppe br.

-blændt. Ew.(1914).1.131. Grundtv.PS.V
200. Winth.VI.15). (jf. -blind; om blik:

blændet, tilsløret af taarer. Staffeldt.D.1.458.

Winth.VI.72. Taareblændet Slesvigs Dat-
ter

I

ud af Døren ser. JfensineJJensen.Løv

-

20 spring.(1919).58. -bombe, en. (jf. -granat;

bombe, der indeholder taaregas ell. lign. Berl

Tid.^'/»1931.Aft.8.sp.3. -brudt, part. adj.

(sj.) afbrudt af taarer, graad. Stille! taare-

brudte Klagesang] Rahb.PoetF.II. 4. -brød,
et. (bibl.) brød, føde, der spises under taarer.

Sort.(DSt.l909.39). Du haver bespiist dem
med Taare-Brød (Chr.VI: taarers brød;.

Ps.80.6. -dal, en. (fsv. taradal; efter Vul-

gatas in valle lacrymarum (Ps.84.7); relig.)

30 om jorden, jordelivet (som fyldt med sorger,

lidelser); jammerdal. Naar du græd i Taare-

dal,
I

Jesus jager Tanker sorte. Lader Trøstens

Sol oprinde. -Saim^y. 526. 2. Ps.84.7 (Lind-
berg), (han) giver . . uforbeholdent sit Mis-

hag ved ham tilkende, uagtet den arme H.
. . forlængst var borte fra Taaredalen.

HBrix.AP.IV137. -dige, et. (vet.) afrun-

det forhøjning i bunden af taaresøen hos

hesten. Viborg&Neerg.HB.50. HKrabbe.He-
40 stensAnatomi.(1885). 127. -drivende, part.

adj. (1. br.) som fremkalder taarer, stærk

rørelse; sentimental, nu gaaer det flydende,

baade opløftende og taaredrivende, i et

henrivende Foredrag. Kierk.IX.183. et mat
og taaredrivende Føleri. Brandes. Y273. O
-dryppende, part. adj. hvorfra der dryp-

per taarer; om øjne: Mademoiselles taare-

dryppende 0\ne.Schand.IF.35. \\ billedl.

(Dorte Engelbretsdatters) taaredryppende Dig-

50 te.ThAMull.UH.37. -dug, en. (højtid.) dels

(til I. Taare 2.i; om dug, der falder i

draaber; dels om blidt strømmende taarer,

mild graad. Bagges.(VSO.). al den Fugtig-

hed og Taaredug, der synes at ledsage

(maanen).Hauch.V1.156. dit Øies dybe
Blaae

|
I Taareduggen s\&mvaed.Winth.

111. 4. -dugget, part. adj. (\ -dugt. PH
Frim.(PoetSaml.I.13)). {jf. oldn. tårdoggr

samt -dug; højtid.) vædet (og blændet) af

60 taarer. *(hendes) taareduggede Ansigt. i^iJer.

11.154. Længslen tryllede Lammesteg med
Agurkesalat . . frem for Sjælens taaredug-

gede Øie.JesperEw.K.55. -fistel, en. (nu
1. br.) fistel i taarekirtlen. Moth.T55. Viborg
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<&Neerg.HB.56. VSO. -flaad, et. (jf. -løb;

især med.) udflyden af taarer; spec. om syge-

ligt flaad, rindende øjne. Sal.XII.35. Mdsskr
Dyrl.LVI.553. -flod: Chir.(1845).II.183.

VoreSygd.IY89.113. om stærk graad, rørelse:

man vilde gribe ind omsonst, saalænge
Taarefloddet endnu staar paa. Det nytter

ikke at tale til et Barn . . saalænge det

endnu krampegræder. Tidsskr.f.Aandskultur.

1902,03.203.
il (jf. I. Taare 2.i ;

gaH., foræld.) ib

om flaad fra træer. TrondhSelskSkr.V,2.462
(se u. I. Taare 2.\). -flaske, en. (jf.

-krukke; arkæol.) betegnelse for slanke, ned-

adtil pæreformet udvidede salveflasker af glas

ell. ler, der er almindelige i romerske grave

(og tidligere opfattedes som bestemt til at op-

samle de efterladtes ell. klagekvinders taarer i).

Pol.*Uil930.7.sp.2. I. O -flod, en. (ænyd.

d. s.; jf. -hav, -strøm) strøm af taarer;

stærk graad. *Poenitentses Taare-FIod
| Maa 20

i Sandhed hnde.Brors.38. Lad mig blande
Taare-Floder,

|
Med Din sønderknuste Mo-

der !£:M;.^2Si4;.//.i96. -»Kong Svend han
kysser sorten Jord |

I Pønitenseklæder;
|

Dér ligger han med nøgen Fod,
|
Hans Pude

er en T&&Te&od.Grundtv.PS.III.199. II.

-flod, et. se -flaad. -fri, adj. (1. br.).

Taarefrit dit lyse Øie tindreT. Bagges.SV
121. *Gid Sundhed maae blomstre paa taare-

fri Kinder. Rein.327. -fald, adj. (glda. 30

toræfui, oldn. tårafullr; jf. graadfuld) I) cp

til I. Taare 1; om øje, kind, smil olgn.: fuld,

vædet af, henh. blandet med taarer; taarefyldt.

Taare-fulde 0yne.LTid.1734.474. »taare-

fuldt Smiil.fiein.333. taarefulde Kinder.
CBernh.II.287. »sit Blik han hæved,

|
Halv

blændet, t&&Tefa\dt.Recke.BD.173. || om
person: grædende; opløst i taarer. han for

mine Fødder laae
|

I Morges Taarefuld.
Wess.7. Hun gik paa Fabriken og arbejdede 40

taarefuld og stille. JohsWulff.MG.45.
||

(nu
sj.) som er forbundet med graad; saa trist,

sørgelig, at man kommer til at græde. Min
Ungdoms feire Dage

|
Taarefulde svinde hen.

Thaar.ES.ll. jeg gik op paa „Gaarden"
(d: Gjæstgivergaarden) i den Hensigt at
drikke . . en lille Kognakstoddy. Det vilde

være taarefuldt at drikke den ene.Schand.
F.59. al Jorderigs taarefulde Vaande. Leop.
HT.25. 2) (fngl.) til I. Taare 2.i, om svejtser- 50

ost: som græder (2.2) meget. Et større Parti

Ægte Schweizer-Ost, meget taarefuld . .

udskæres i disse D&se. BerlTid.**^ivl907.M.

3THl.l.sp.4. Qj -fyldt, part. adj. (jf.

graadfyldt^ isæ.r om blik, øje: d. s. s. -fuld 1.

•Stirrer ei i Graven ned
|
Med de taarefvldte

Blikke

!

Hauch. SD. 1. 24. GyrLemche.FS.237.
-fyr, en. (jf. -pjl^ ^ Himalayafyr, Pinus
excelsa Wall. FJCJetisen.Da.Havcbog.*(1888).
412. BerlHaveL.lI.238. -ffang:, en. (anat.) w
taarekanal; undertiden spec. om kanalen fra
taaresækhen til næsehulen; næsetaaregang (jf.
-næsegang;. vAph.(1759). Anat.(1840).Il.
246. Panum.640. -^^as, en. (især ^) gasart

(krigsgas), der fremkalder taarer (og saa-

ledes blætider de angrebne). Pol.^*U1928.5.

sp.2. SaVXXVI.624. \\ hertil Taaregas-
bombe, -pistol ofl. o -glans, en. fugtig

glans i øjnene, der skyldes taarer. De klare

Øine tindred; i Taareglands de flød. /ny.

DM.31. der (kom) en Taareglans i hendes
Øjne. Søiberg.KK.1. 105. Qp -glinsende,
part. adj. (jf. -blankj. de taareglinsende

0ine.JLange.il.130. Det taareglinsende An-
sigt smilede. ErlKrist.MM.93. -granat,
en. ;^ (jf. -bombe; granat, der indeholder

et taarefremkaldende stof. Sal.^XXVL623.
-grube, en. (anat., zool.) dels (jf. -hul 1)
om den hulhed, hvori taarekirtlen ligger.

Anat.(1840). 1.90. dels om indsænket ell. ind-

krænget parti foran øjet (paa taarebenet) hos

visse paitedyr. LandmB.11.296. Lieberkind.

DVX.32. -græs, et. ^ d. s. s. Jobstaare
(og opr. i forb. Jobs taaregræs. OJNMørch.
Blomsterfrø.^(1838).20). Have-Tidende.1856.

87. MøllH.n.429. -hav, et. (jf. I. -flod

osv.; 1. br.) stor mængde taarer; overstrøm-

mende graad. Mit Øie græd et Taarehav.
HCAnd.SS.X.292. CKMolb.Dæmring.(1852).
106. -hul, et. I) (jf. -grube; nu næppe
br.) fordybning, hvori taarekirtlen ligger.

Moth.T55. VSO. 2) [I.2.i] (1. br.) hul i ost,

hvori taarerne danner sig. en Ejdammer-Ost
med et Par fugtige „Taarehuller". £?Zaarsft.

TS.281. -kanal, en. (jf. -gang, -rør,

Graadgang; anat.) kanal fra øjekrogen til

næsehulen ell. spec. den første del heraf fra

øjekrogen til taaresækken. Viborg&Neerg.
HB.ll. Anat.(1840).II.245. VoreSygd.I.133.

IV113. -kilde, en. I) (jf. -væld; o om
øjet (ell. taarekirtlen) som taarernes udspring;

grædende øje; graad. Væmodige Taare- Kilde,

udøste over den uløkkelige Ildebrand, som
overgik . . Kiøbenhavn . . 1128. (bogtitel.

1729). vAph.(1759). Ney bryder Taare-

Kilder hiydei. Ew.(1914). 1. 101. Gid mit
Hoved var Vand, og mit Øie en Taare-Kilde
(Chr.VI: graads-kilde;. Jer.9.i. Ulla græ-

der!
I

Kære, stands din Taarekilde I CA
Kjerulf.FE.283. 2) (sj.) kilde, aarsag til

graad, sorg. VSO. MO. -kirtel, en. (især

anat.) kirtel i øjehulen, der afsondrer taare-

vædske. Moth.T55. VoreSygd.I.132.IV113.
i udtr. for at græde: Taarekirtlerne kom
altid let i Virksomhed hos Jean Jacques.

Høffd.Rousseaxi. (1912). 33. FrPoulsen.MD.
114. -knogle, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-ben. Viborg&Neerg.HB.7. -knop, en.

(anat., foræld.) d. s. s. -vorte. Skjelderup.

Anthr. 11.60. VSO. -krukke, en. (sj.)

krukke med lignende form og anvendelse som
en taareflaske (spec. som dekorativ genstand

paa kirkegaarde). Der laa Kirkcgaarden . .

med sine to hvidkalkede Portpiller, hvor to

kolossale Taarekrukker i Gips skuede ned
paa den ]mlirn'(londii. Ihachm. UB. 15. sa.

E0.95. O -kvalt, part. adj. om røst,

ord olgn.: tuestni helt undertrykt, kvalt, af
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graad,rørelse; graadkvalt. MCBruun.PF.II.29.
IJohans.J.113. -lage, en. (sj.) salte taarer.

Derfor Kind og Øye falmer . .
|
Og maa øse

Taare-Lage
|
Paa den glade Høytids Vey.

Brors.279. -løb, et. {ænyd. taarelaab; med.,

foræld.) d. s. s. -flaad. Chir.(1845).II.130.

Stockfielh.S.55. O -løs, adj. som ikke ud-

gyder taarer, ikke er forbundet med graad.

taareløs Smerte. Rahb.Min.1788.11.88. hun
(sank) hen i en tung, sløv og taareløs Sorg.

JPJac.1.247. (hun) stod stiv og taareløs.

GyrLemche.DT.259. -mild, adj. (ænyd.

d. s., fsv. tarmilder, oldn. tårmildr; sml.

græde-, lattermild samt mild sp.47"^; jf.

-nem; nu sj.) som let kommer til at græde;

som har let til graad. Hånd er meget tåremild.

Moth.T55. *Taare-milde (^yinder. Wadsk.Bru-
devers tilRehling.(1743).4r. MHamm.Thorvald-
sen.(1870).10. jf.: der havde været noget
taaremildt over Ullas Øjne, da jeg havde
sagt Farvel til hende. JohsWulff.O U.12.

-nem, adj. (jf. -mild; sj.) som har let til

taarer, graad. Schand.TF.11.4. -nerve, en.

(anat.) gren af øjennerven, Nervus lacryma-

lis. Viborg&Neerg.HB.47. Anat.(1840).II.91.

-naesegang, en. (anat., 1. br.) næsetaare-

gang, -kanal. Anat.(1840).11.246. -offer,
et. {ænyd. d. s.; højtid., foræld.) om taarer,

graad, betragtet som et offer fra den grædende;

ofte brugt billedl., spec. m. tanke paa Dor-
the Engelbretsdatters digtsamling Taare- Offer

(1686). *Naar jeg min Længsel Taareoffret

bringer. Oehl.XXI1.27. * Vinens Ven (o: en

faun) (skal) af Ranken
|
Sit Taareoffer faae.

Winth.ND.24. bort fra Fængselet førte (Leo-

nore Christine) det haandskrevne Værk om
sine Trængselsdage. Det er . . intet Taare-
offer til Himlen. HBrix.DD. 44. -organ, et.

(jf. -apparat; anat.) især i flt., om taare-

kirilen, -sækken og -kanalerne. Anat.(1840).

11.243. Panum.640. -perle, en. (højtid.)

taare, dugdraabe olgn., forestillet som en perle

(jf. I. Perle 2.\). Sort.(DSt.l909.35). med
Taareperler i Øjnene. Blich.n.580. *Dug paa
Bladets fine Flor

|
Som Taareperle bæver.

Wilst.D.II.65. I. -perse, en. {ænyd. d. s.;

jf. II. -perse) I) (især arkais.) hvad der faar
taarerne til at strømme; egl. om et i sin tid yndet

opbyggelsesskrift af Jesper Rasmussen Rach-
løw: Taare-Perse (1684); senere ogs. om andre
bøger ell. forhold, der faar en til at græde, jeg

sidder og læser lidt udi Taare-Persen. jyoi!&.

Vgs.(1731).II.8. *Lad andre Taareperser
quæde,

|
Og synge høyt om Dødsens rare

Blnnd.TBruun.S.5. Den smukke Taare-
perse (o: en ung pige),

\
I græder over, naar

I er alene. Oehl.XY42. „Det er noget kummer-
ligt Tøj, hun altid synger," sagde Madam
Claudi en Dag til sin Søn— „lige ud af Taare-
Tpersen.'' EChristians.0. 1.92. 2) (1. br.) person,

der græder meget ell. er sørgmodig, trist, senti-

mental. Midlertid maa Ingen heraf troe, at
denne min Ven var en sentimental Taare-
perse, tvertimod var han . . til Tid og Sted

overordentlig morsom og munter. Rahb.E.
11.184. det var rigtig noget for dig at sidde
og græde sammen med saadanne nogle Taare-
perser I .SiJørgen.f'iPf^^^.iPS. billedl. (jf. 1.

Taare 2.1^; Himlen var en slem Taareperse
i de I)a,ge.Dyrehøj.VinærerenDrøm.(1931).
105. II. -perse, v. (jf. I. -perse; QP, 1. br.)

bringe en til at græde; være meget sørgelig,

trist ell. sentimental; vist kun i præs. og perf.

10 part. brugt som adj.: *et Taare-perset
Øye. Thrane. Den christeligePillegrimsJournal.

(1699).27. den taarepersende Literatur har
vel ikke havt et mindre Publikum end den
spændende. CLangre.iVjP.26. Kun ét af (La
Chaussées) Stykker har lidt Komik; ellers

er de lutter taarepersende Alvor. NMøll.
VLitt.III.146. ell. som vbs.: rørende . . skil-

dres . . Nedtagelsen af Korset. Og . . efter

al denne Taarepersen (kommer) den trøste-

20 rige Slutning, da Kristus fra sin Himmel
henter Maria op til sig.VVed.BB.138. jf.:

La' dog vær' med det Taareperseri!£ro-
dersen.(Pol.^Uol934.15.sp.4). -pil, en. (jf.

ty. trånenweide) ^ Salix babylonica L., hvis

skud og kviste hænger lodret ned (ofte plantet

paa grave); græde-, sørgepil. CKjølbye.Natur-
hist.(1821).435. JTusch.213.337. *Kom, Guds-
engel, stille Død,

I

Læg mig hen til Ro og
Hvile

I

Læg mig i min Moders Skjød
|
Under

30 Mos og l!di.a,reT^i\e.Aarestr.SS.IV47. Berl
HaveL.III.50. -pose, en. I) (anat., foræld.)

d. s. s. -sæk. vAph.(1759). Myol.(1791).99.

VSO. 2) (sj.) pose (1.2.3) under øjnene, der

skyldes graad. Han (har) tykke, graablaa,

vortede Taareposer under Øjnene. Fallada.

B.178. t -prik, en. d. s. s. -punkt. Moth.
T55. VSO. -pnnkt, et. (jf. -prik; anat.)

hver af taarekanalernes mundinger i indre

øjekrog. Myol.(1791).99. VoreSygd.I.132.IV

40 111- -redskab, et. (anat.) d. s. s. -organ.

Landbo.IV.537. -regn, en. (oldn. tåraregn;

Cp, nu 1. br.) strøm af taarer. *mit Øye,
|

Træt af Møye,
|
Vaadt og mørkt af Taare-

B.egn.Brors.301. den Taareregn, han . .

kunde forcere sin Stemning til at frembringe.

PHans.KK.77. -rig, adj. (nu sj.) som græ-

der meget, har let til taarer ell. er trist, bedrøve-

lig anlagt. *den taarerige
|
Roman-Forfat-

ter. Ze^itte./.32i. Kierk.XIII.251. -rør, et.

50 (anat.) taarekanal (fra øjet til taaresækken).

Anat.(1840).II.245. LandbO.IV538. -sky,
en. (højtid.) taarer, der danner som en sky

for øjnene, ell. udtryk i øjnene, ansigtet, der

tyder paa optrækkende graad. *en Taaresky
staaer for den Deiliges Smiil.Staffeldt.D.II.

328. Saa smile da hvert Øje,
|
Selv gjennem

Taare-Sky,
|
Som skimter i det høje

|

Det store M.orgen-GrylGrundtv.SS.IV404.
-smil, et. ((9, 1. br.) smil hos en, der græder

60 (jf. u. 1. Taare l.sj. Grundtv.PS. V96. *Saa
stirrer han derpaa (o: paa maleriet) med et

bittert T!iairesmm.Winth.D.(1832).244. jf.:

Moderen . . ser taares milende tiLVilh

And.Litt.III.406. -sten, en. I) (med.) sten
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(konkremetU), der kan danne sig i taarekirt-

lens udførselsgange. NordConvLex}V.484. Sal}
XXIII.3. 2) (/. br.) (smykkesten af) opal

(der menes at bringe sorg, ulykke), (jj -strøm,
en. (jf. -flod OiV. saynt u. Strøm 2.3^. Sort.

(DSt.1909.34). »Hiertet brast og Taare-

strømme fiød.Ew.(1914).I.95. hendes Kin-
der væded |

En voldsom Taarestrøm. Winth.
UF.290. VKorfitsen.EVei. -svamp, en.

2( I) hussvarnp, Merulius lacrymans Schum. lo

(paa hvis frugtlegeme der ofte udskilles vand
i store, gullige draaber). Rostr.BP.54. 2)
svamp af slægten Dacryomyces Nees med
smaa, taarelignende frugtlegemer. LSal.XI.
461. -sæk, en. (jf. -pose 1; anat.) organ,

sæk (1.3.4), hvori taarekanalerne udmunder,
og hvorfra næsetaaregangen udgaar. Skjelde-

rup. Anthr.II.61. VoreSygd.I.133.IV113. jf.:

O, Øiet er ei skabt til blot at smile . .
|

Det har sin Taaresæk, sin Taarekilde. 20

Aarestr.SS.III.132. -sø, en. (anat.) i best.

/.; partiet omkr. taarevorten i indre øjekrog,

hvor taarerne samler sig. Skjelderup.Anthr.

11.60. VoreSygd.I.132. -søn, en. (jf. -barn;

sj.) søn, der volder sine forældre megen sorg;

især om den hellige Augustinus. Augustin.

Bekjendelser.(overs.l843).32. En Taaresøn.
UBirkedal.(bogiitel.l924).

taaret, adj. ['tå'ra^] (oldn. tåraSr, jf.

fsv. tarogher; afl. af I. Taare (ell. perf. part. io

af II. taare^; nu sj.) taarefyldt; ogs.:

som er forbundet med taarer, graad. Poul
Ped.DP.(1937).51. »Danmark selv er syg
og saaret,

|
Foden lammet, Øjet taaret.

Rich.1.178. hans Øjne dvælede på hende
med tåret QmhGå.Kidde.AE.11.381. alting

laa underlig brudt for hendes taarede Blik.

AndNx.DM.ni.l48.
taare-vaad, adj. (to, 1. br.) d. s. s.

-vædet, »min Angergiven Krop,
|
Som for 40

min Synd indsvinder . .
|
Og giør mit

Ansigt T3ia.Te-Ya.a,d. Naur.Overs.afPasor: Chri-

gtendomsGienvey.*(1700).63. PLMøll.Lyriske
Digte.(1840).228. Han vaagnede op af sine

Grublerier ved at mærke Ingers taarevaade
Ansigt imod sit. JakKnu.In.132. -vand,
et. {ænyd. d. s., fsv. taravatn; nu næppe br.)

(strøm af) taarer; taarevædske. Falst.Ovid.

119. »jeg fælder
|

Hele Strømme Taare-
\'&nd. Bror8.212. -vej, en. (anat.) hver af 50

de veje, kanaler, ad hvilke taarerne føres fra

»jet til næsen. VSO. LSal.XI.461. || hertil

isgr. som Taarevcjs-betændclse, -lidelse,

-aonde. -vis, adv, (jf. taarvis; nu næppe
br.) taare efter taare; draabevis. Amberg. VSO.
-vorte, en. (jf. -knop; anat.) lille vorte-

agligt fremspring ved den indre øjekrog

(laarekarunkel). Anat.(1840). 1 1.245. Panum.
640. o -vædet, part. adj. (nu si. -vædt.
CFrim.Poet.87. Vinderup.Den sødeDaarskab. 60

(1909).65). (jf. -vaad; vædet af ell. forbundet
med taarer; ogs.: præget af rørelse, sentimen-
talitet. »Til elsket Hiem med taarevædet
Oye

I
Jeg skued ned. Rein.168. taarevædet

var hendes Kind. Blich.(1920).1.170. taare-

vædede Selvanklager. PEBenzon.P.171. La
Chaussée . . skabte, hvad hans Uvenner
kaldte den taarevædede (larmoyante) Ko-
medie. NMøllVLitt.III.146. jf.: *hvi for-

stumme alle Fugle,
|
taarevædes Hegnets

Vi\e? NJeppesen.HK.5. -vædske, en. (jf.

-vand; anat.) den i taarekirtlen dannede
vædske (hvis draaber er taarer). VSO. OBloch.
D.^1.130. fS -væld, et. dels d. s. s. -kilde 1

;

dels (og nu især) d. s. s. I. -flod, -strøm. *snart

det Taarevæld stod stille. Tode.1.142. Et
Taarevæld skaffede hende Lindhng.Reinhard.
FC.132. Forestillingen om Hjemmet . . tøede
hendes Taarevæld op, og hun hulkede guds-

jammerlig. Gjel.M.266.

Taa-ring, en. I) (sj.) ring, der bæres

om en taa (som en fingerring paa en finger).

VSO. 2) (sko.) d. s. s. -gjord. FortNut.XII.
194. jf.Feilb.fu. tovring 2).

Taarn, et. [tå^rn] (Høysg.AG.37) ell.

[tår'n] fit. -e ell. (nu kun dial.) d. s. (Pflug.
DP.582. Holb.DH.11.630. Falst.0md.71. Esp.

§124,1). {æda. torn (Fragm.2), oldn. turn;

laant fra mnt. torn, osax. turn, jf. mht. nht.

turm; ligesom oeng. torr, oht. turri, turra

fra lat. turris, af gr. t;^rris, t^rsis; ;'/• taarne)

I) (firkantet, mangekantet ell. cylindrisk)

bygningsværk af forholdsvis stor højde
i forhold til grundfladen, enten som
selvstændig bygning ell. som del af (større)

bygning; i mange spec. anv. (se ogs. u. bet.

1.2-3^, bl. a. om saadant bygningsværk ved

ell. som del af kirke, borg, palads olgn. ell.

om høj bygning, hvorfra der er god udsigt,

holdes udkig, hvori der er installeret fyr (jf.

Fyrtaarn^, hvori der opbevares krudt og

sprængstoffer (jf. Krudttaarn^. I.l) i al alm.

lader os bygge os en Stad og et Taarn, hvis

Spidse kan naae op til Himmelen (0: Babels-

taarnet).lMos.ll.4. det er en skiøn Gaard,
Taarnet derpaa er alleene Pengene værd.
Holb.llJ.V.ll. *Jeg bygget har et Taarn
med Spiir og høien Tinde. Hauch.LDR.233.
* Pagen højt paa Taarnet sad,

|
Stirred ud

saa vide. JPJac.(1924).IV121. om kirke-,

klokketaarn: Klokken henger i Taarnet, og
du burde henge i en G&lge.IIolb.Masc.I.2.

Degnen . . var gaaet i Taarnet at ringe.

RasmWinth.S.147. »Føder du mig en Søn
saa bold,

|
Da bygge du Kirken et Taarn.

Oehl.XXIV159. »Kirken det er et gammelt
Huus,

I

Staaer, om end Taarnene falde.

Grundtv.SS.1.69. jf.: »Taarnet slog tolv.

FGuldb.Il.273. 1.2) om del af en befæstning,

bymur olgn.; ogs. (nu kun bibl.) om selv-

stændigt fæstningsværk: fæstniiig, befæstet borg

olgn. »En Port paa hvert hundred favne,
|

Reiste de, Lod taarn ej savne,
|
Hvor af

Fiendcn ramte skade,
| Naar hånd tog til

Stade (o: tog opstilling). LKok.(PSyv. Viser.

(1695).585). over Forraadet paa Marken, i

Stæderne og i Byerne og i Taarnene (1931:
Fæstningerne^, var Jonathan, iArøn.27.25.

XXIII. £«ntrykt "/,» IMS 32
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Benedictus . . lod bygge et prægtigt Slott,

omringed med Muure og Taarn. Iiolb.Kh.818.

Et Taarn var Indgangens Dækning. Derfor

krævedes der til Enkelthus et Trappetaarn.
TroelsL.*III.62. \\ hilledl. (gud) haver været
min Tilflugt, og et stærkt Taarn imod Fjen-

den. Ps.62. 4. Herrens Navn er et fast Taarn,

den Retfærdige løber til det, og bliver be-

skyttet. Ords. iS.2(?. *Kirken, hun sad i Enke-
stand,

I

Sørged for den Eenbaarne,
|
Glemte,

at han i Gravens Land
|
Stormede Dødens

Taaine.Grundtv.SS.II.396. 1.3) (foræld.) fan-

getaarn; ogs. om fængsel i al alm. Moth.T58.
Taarn-Forvalteren . . lode dem gaae nøgne
ind i Taarnet (o: et ormetaarn).Schousiølle.

Saxo.320. kaste En i Taarnet. 750. Dra-
banter, griber denne frække Skalk,

|
han

skal i Taarnet lære Agtelse
|

for Drot og
Thmg.Gjel.KH.34.

\\
(det) blaa taarn

ell. Blaataarn, (hist.) navn paa et som
fængsel anvendt taarn i det gamle Kbh.s
slot (navnet muligvis p. gr. af taarnets blytag);

senere ogs. om et arresthus ved Langebro i

Kbh., brugt til udenbys misdædere, hoffets

embedsmænd (herunder Kgl. Teaters personale)

ofl. det Blaa t&ain.Cit.l722.(KbhDipl.VIII.

542). Det kgl. Teaters sidste Blaataarns
Fange. KBokkenh.(bogtitel.l911). Den otten-

de August 1663 indsættes (Leonora Chri-

stina Lflfeldt) i Københavns Slots blaa

Taarn. CSPet.Litt.835. 1.4) i særlige forb. m.
attrib. adj. (se ogs. bet. l.a) ell. i særlige præg-

nante anv. det skæve taarn i Pisa, se Y
skæv 2.1.

II
om Rundetaarn (s. d. samt det

runde taarn u. III. rund 1.2^. den Omstæn-
dighed, at han tilbage i Tiden som Stu-

derende laae paa det astronomiske Taarn,
er alerede Borgen for, at dette Udtog (o: af
en astronomi) intet Urigtigt indeholder.

Penia.1812.176. *hver en Flugt af Himlens
Hær

I

Fra Christians Taarn blev regnet.

PMøll.(1855).L73. i best. f. Taarnet tid-

ligere ogs. om Universitetsbiblioteket paa Tri-

nitatis kirkes loft (m. opgang gennem Runde-
taarn). Samlingen paa Taarnet. jBasA;.5r./.

221. Il om taarnene i Kbh. *0g Øiet opdager
ved Øresunds Kyst

|
De Taarne, som kneise

mod Himmel,
|
Da banker hans Hjerte af

heftig Lyst
|
At skue Axelstads Vrimmel.

Wilst.D.1.64. Byen med de mange Taarne.
LBirke.DT.234. *Farvel du varme Solskin!

I
Nu vender jeg tilbage til de mange Taarnes

'By.FrNygaard.FD.19. især i forb. byen
(ell. staden^ med de skønne taarne {ud-
trykket skabt af brygger Carl Jacobsen i lighed

m. ital. St. Gimignano delle belle torri, jf.:

Giovanna. En Historie fra Staden med de
skønne Taarne. SMich.(bogtitel.l901); sml.
Vogel-Jørg. BO. 51) HistMKbh. 3 R. III. 443.
EkstrabUy-,1936.1.sp.6.

\\ i best. f. Taarnet
navn paa et af Johs. Jørgensen udgivet maa-
nedsskrift (1893-94) og undertitel paa hans
MitLivsLegende.il. (1916) ; efter en med taarn
forsynet ejendom (paa hjørnet af Kastanievej

og H. C. Ørstedsvej i Kbh.), hvor han dengang
boede; om den symbolske bet. se Jørg. Liv.

1

1.40

og VilhAnd.Litt.IV573.
\\

(sport.) om taarn

i inderkredsen af galop- ell. travbane, hvorfra

dommerne følger løbene, og hvorfra de udhæn-
ger numrene paa de heste, der diskvalificeres;

spec. i forb. som blive hængt ud i taarnet
o: diskvalificeret; ogs. (jarg.) i videre anv.:

fordømmes; afsløres; blive til spot olgn. 1.5)

10 (især højtid.) i sammenligninger ell. billedl.,

om noget højt ell. stort og prægtigt. Din Hals
er som Davids Taarn, bygget til Rustkamre.
Højs.4.4. Jeg er en Muur, og mine Bryster

ere som Taarne. smst.8.10. Høj som et Taarn.

vAph.(1764). »Et Underværk af Vækst og
Form,

I

og Farve, Sødme — Skønheds
Norm!

|
Et Taarn af Liflighed og Tugt (o:

kvinden)] JVJens.VL.57. Den unge Oehlen-
schlåger . . ser ud som et Taarn af Ungdom.

20 sa.FS.72. jf. taarne 1: *Christ signe den
ædelig Danneqvinde (o: Asker Rygs hustru) \

I

Hun hviler for Altret i Kirke;
|
Hun satte

tvende mægtige Taarne (o: Absalon og Es-
bern Snare)

| Paa Danemarks Danevirke.
Oehl.XXIViei.

2) hvad der ligner, minder om et taarn.

2.1) (fagl.) stor, taarnlignende beholder
ell. rum, hvori noget tørres, udvindes olgn.

VareL.(1807).II.105. Gasudviklingen sker

30 ved Siemens System i de saakaldte Taarne
(Retorter, Generatorer), der ligger udenfor
Hytten i Friluft, under et Halvtag. fit7ie-

Top.23. 2.2) opbygning, stillads (af træ

ell. jærn), bl. a. over borehul, skakt (jf. Bore-

taarnj ell. brugt til udsprings-, brandværns-

øvelser olgn.; tidligere ogs. om flytteligt red-

skab brugt ved storm paa fæstning olgn. (jf.

Blok-, Rulle-, Stormtaarn^. Til Dels opnaar
man samme Fordel (o: forskel i lufttrykket)

40 ved at bygge saakaldte Taarne over Schak-

terne (o: i miner).OpfB.^III.94. 2.3) 4>., ;sJ

om forsk, taarnlignende opbygninger i

fæstning ell. paa skib, især: orlogsskib;

uden for ssgr. især om kanon-, pansertaarn

ell. kommandotaarn. Den største Kanon , .

Flaaden har, er med os ude at sejle og staar

i Taarnet paa „Helgoland''. FrOpffer.BV133.
De svære Kanoner anbringes sædvanlig i

Taarne eller i de saakaldte Kaseraatter.

50 Bardenfi.Søm.1.16. Flyveren placerede en

Træffer lige ved Undervandsbaadens Taarn.

Pol.*/i2l939.1.sp.4. om lanternetaarn: Taarn
til Siåelanteine. Scheller.MarO. 2.4) (nu 1. br.)

opbygning paa en elefants ryg, hvori

jægere ell. krigere kan sidde beskyttet, der vare

paa dem (o: elefanterne) stærke Taarne af

Træ, som bedækkede hvert Dyr, fastbundne
paa det med Remme. lMakk.6.37. hver

Elephant hafde sit Taarn paa sig med 4.

60 væbnede Krigs-Mænd. Pflug. DP. 783. 2.5)

(især talespr., nu 1. br.) som (især spøg. ell.

nedsæt.) betegnelse for noget, der minder svagt

om et taarn ell. rager højt op; spec. om høj

hat (jf. Taarnhat 2). selv de dristigste Mænd
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. . har ikke engang Mod til at gaae over

Gaden uden med et smagløst Taarn af en

Filtehat paa Eovedet.Ing.EF.il.225. D&H.
et gammelt Taarn af en Muddermaskine.
JVJens.G.38. et af Datidens Haartaarne
— Chignon kaldtes de.CHans.BK.70.

||

(sport.) om opstilling af tre tynde, meterlange

stokke, der er sammenbundne foroven og

„skræver" forneden (brugt i spillet taarnbold).

FrKnu.LB.37.
|| (jf. Fyrtaarn 3) om høj,

opløben person. D&H. 2.6) (jf. Elefant 2,

Kastel 3) i skak: hver af de taarnlignende
brikker, der ved spillets begyndelse staar

yderst paa fløjene af bageste række. vAph.

(1759). Efter lang Betænkning gjorde Ivar

nu et Træk med Taarnet, og Filippa flyttede

just sin Springer hem.PalM.1L.11.544. Skak.

(1916). 6. 2.7) (stiliseret) gengivelse af et

taarn (1); mærke, der forestiller et taarn (1);

taarnlignende figur. Taarn . . i Vaaben.
vAph.(1759). De hvide, uldne Strømper,
som endnu af og til kan paatræffes hos gi.

Folk paa Landet, er med deres „Stads",
som bestaar af „Ruder og Taarne", en
Efterligning af Kavalerernes Silkestrømper

i 18. \3iih.Sal.*XXII.475.
|| f om taarn-

lignende figur, brugt paa landkort som tegn

for by. vAph.(1772).III. || tre taarne,
spec. om figur i Kbh.s byvaaben. Holb.DH.
III.534. herefter brugt i stempel paa klæde-

varer, der er fundet gode i hallen (se I. Hal
2.i), ell. (nu kun) i stadsguardejnens stempel

paa sølvvarer med en finholdighed paa 826 •/»•

(københavnsk prøvesølv). Paa et dygtig stykke
klæde eller bay, som for kiøbmands gods
kand agtes, slaaes paa hallen et tegn, tre

tti&me.Cit.l705.(KbhDipl.VII.751). Man skal

altid se efter, om det er Sølv eller Plet,

man spiser med. Der er tre Taarne i Sølv.

Manskalaltid—.(1886).8. Kaffeskeer med
tre Taarne. TidensKvinder.**'tl928.26. Var
nu alle hendes tunge tretaarns Spiseskeer
borte. Bttchh.Su.1.256. billedl.: Det raaa være
08 en Trøst, at Kjøbenhavnerne allerede én
Gang har opdaget Pavlova og naadigt paa-
trykt hendes Kunst de tre Taarnes ægte
Stempel.Po/."/.2927.9.8p.6. to taarne, s<em-

pel paa pletvarer. Dessertknive . . med . .

Solvskafter (2 Ta&rne). PolitiE.Kosterbl.'*/*

1 920.2.sp.l. jf.: en Ske er en Ske, enten der
er to eller tre eller fem Taarne paa den.
JesperEw.PF.227. 'Hotellets bedste To
Taarns Sfi'\.KBecker.S.III.56.

Taarn-, i ssgr. ['tå()m-] (nu sj. (poet.)

Taarne-. •taarnekronte Stæder. Staffeldt. D.
II. 44. "Templer og Taameglugger. T/iøy

LaTs.S»ndengalm.(1926) .31 . se ogs. u. Taarn-
borg, -hej, -kugle, -pengeø, af Taarn,
i»ter i bet. 1; foruden de ndf. medtagne
kan nævries: t&am-&gtig, -bestiger, -bygger,
-dor, -fane, -flag, -lod, -formet (-formig),

-tcallpri, -glug, -kammer, -konstruktion,
-kælder, -lejlighed, -luge, -løs, -prydet,
-rum, -«tue, -tag, -tind(e), -trappe, -vin-

due, -værelse, -bold, en. [2.5] (sport.)

leg, hvori det gælder om med en bold at vælte

tre som et „taarn"' opstillede stokke. FrKnu.
LB.37. -bonde, en. i skak: d. s. s. Hjørne-
bonde. ANissen.Skak.(1920).14. -borg^, en.

(sj. Taarne-. Oehl.XXX.133). (glda. Thorn-
borgh, Torneburg (som propr. Trap.*11.190.
VIII.375. Rimkr.342)) en med taarn(e) for-

synet borg. Bagges.(VSO.). nu næsten kun
10 som propr., oftest som navn paa bygning,

villa olgn. med taarn, se Trap.*X.304.
-bremse, en. [2] (jærnb.) opbygning paa
enden af visse godsvogne, hvori en funkfionær
betjener skruebremsen. DSB.Tjen.I.61. Buchh.
UH.175. -brønd, en. [2.3] 4>- underbyg-
ning under kommandotaarne og svære kano-
ner paa krigsskibe. Scheller.MarO. -byg-
ning, en. det at bygge et taarn ell. (nu især)

(del af) bygning, der har form som ell. er for-

20 synet med et taarn. vAph.(1764). Connetablen
. . har ladet hans Høihed føre til en Taarn-
bygning her i Nærheden. Hr2.II.327. Den ba-
byloniske Taarnbygning i Mignature. fl^oMcA.

(bogtiiel.1830). en bikubeagtig Taarnbygning
(paa A. S. Vedels hus i Ribe).OFriis.Litt.

422.

taarne, v. ['tå(*)rn9] -ede ell. (sj.) -te

(OGFBagge.Livsbilleder.(1836).62). (sv. tor-

na, ty. tiirmen; afi. af Taarn)

1) (fagl. ell. højtid.) forsyne med taarn ell.

taarnlignende bygningsdel; sætte taarn paa.
man taarnede Kuppelen med en Laterne,

hvori der ogsaa var Lysaabninger.S'al.X/.

105. jf. bet. 3: de mange Borge, der taarnedes
rundt om i Landet ved Fjorde og Indvige.

RJHolm.DanmarksHist.I.(1884). 131. || t bil-

ledl. udtr. »Axel og Esbern Snare
|
De taarne

(o: er som taarne paa) det danske Huus.
Oehl.XXIV.160. Domkirken (o: Roskilde

40 domkirke) på Banken,
|
den magtfulde Mur,

I

tårnet af Tvilling-Tanken,
|

Kirke og
KnltuT. Rørd.SD.33.

2) (jf. bet. 3) Qp faa til at rejse sig, hæve
sig højt (som et taarn); hobe, stable, dynge
op; ogs.: opbygge ell. danne noget højt,
taarnlignende. *Krøsus ei var lykkelig

|

ved taarnet Skat. JHStnidth.Poes.5. *naar
Stormen taarner Bolgen. OeA/./Z.53. *Jetter

taarned Fjelde over F]elde. Kaalund.VO.l.
50 Store, skønne Skyer taarner deres Bjærge

over Byen. Jørg.JF. 11.67. jf.: man (undrer)

sig over, at Pavemagten, da den vilde taarne
Christenhedens største Kirke, ikke valgte

S. Pietro in Montorio paa Janiculums Klip-

liehøider. Bergs. Rom.645. billedl.: de mæg-
tige Arbeidere i Literaturen, der taarne
Værk paa Wank. Gjel.&Wolters.EnMillion.
(1894).vni.

II (jf. u. bet. 3) i forb. m. op
(jf. optaarne 1). Tilsk.l933.II.149(se op

io sp.703**). Varehuset var . . taarnet op gen-
nem mange Etager. JF7cn«.0.55. billedl.:

(eirklcerirwerne) taarnede Vanskelighederne
op til D']eTge.Allen.I)S.II.88. Shakespeare
har . . taarnet langt flere Forbrydelser op

82*
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paa Richards Hoved end det historisk er

bevist, at han har begaaet. brandes. F///.

152.

3) (især G) refl. ell. (nu sj.) i pass. ell.

intr.; dels om borg olgn.: hæve sig op i

luften, rage højt op med taarn (taarne);

dels (og nu vist kun) i al olm. om masse:

løfte sig, rage op som et taarn, i en høj
formation; ogs.: hobe, dynge sig op.

3.1) i egl. bet. Hist skiulede sig en Kirke lo

bag mørke Graner . . her taarnede et Slot

paa Kanten af en KliTppe. Bagges.DVXI. 105.

*0, skiønne Borg! Hist taarner (Oehl.(1835).

II1.129: kneiser^ den med sine Spiir.OeM.

Helge.(1814).129. Vel taarner ikke Fieldet

I
Sig her mod Himlens Sky. Oehl.XXI.27.

I de snevre Klostergange . , rasede Kampen.
Lig taarnede sig paa Lig. Holst.V280. den
venlige By Rudolstadt, hvis Slot taarner sig

paa Toppen af et stort Yield. BalthBang.S. 20

33. Vældige Skyformationer . . taarnede sig

i Yest.AaDons.S.173. \\ i forb. m. op (jf.

optaarne 2). CPRothe.JN.230 (brugen dacllet

Priebst.Anmerkninger. (1756). 13). (skyerne)

taarnede sig som Snefjelde op over Himmel-
hieTgQt.Blich.(1920).XVIII.156. ipuMsagtige

Huse . . taarne sig op aMevegne.Watt.PF.
256. (sj.) i videre anv., om (flere) mennesker:
troppe op; møde op (i flok og følge). En Aften
taarner de (0: nogle levemænd) op paa Alléen- 30

heig.Esm.I.215.
||

part. taarnende brugt

som adj. *Stormene splitte
|
De taarnende

Eege. CJMøller.KongSvend.(1808).90. Skibet

dykkede . . ned imellem de høie Bølger og
lod sig igjen løfte op paa de taarnende Vande.
HCAnd.(1919).I.117. jf.: der kom en taar-

nende høj Braadsø. MylErich.S.180. 3.2) bil-

ledl. *lad Farer taarne sig
|
Som Klipper

under Sky. Hauch.SGr.33. *Landesorgen taar-

nes som et Bieig. Recke.KO.50. || i forb. m. 40

op (jf. u. optaarne 2). de vanskelige forhold,

der altid mere tårnede sig op omkring ham
og kongen. ADJørg. 1. 56. (totalisatoromsæt-

ningen) taarnede helt op paa næsten 166,000
KT.Pol.'/»1934.8.sp.2. Arbejdet taarnede sig

op. VorStand.l939.105.sp.l.

4) (jæg.) om anskudt fugl: stige stærkt
(inden den falder). DJagtleks.1278.

taarnet, adj. ['tå(")rn8<, som 2. led af
ssgr. -[tkhnat, -|tår'n8<] (f taarnt. *den 50

taarnte Muur. Bagges.DV.^VI.228). {jf. ty.

tiirmig (turmig); afl. af Taarn (ell. perf.

part. af taarnej) forsynet med et ell. flere

taarne. I) o til Taarn 1. i. I) til Taarn l.i,

om bygning(s-del), by olgn. Moth.T58. *fra

taarnede Kongsgaard (dronningen)
|
Nær-

mer sig hist.Oehl.Helge.(1814).175. *tårnet
Sta.d.Rørd.SD.31. Landsbykirken, baade den
taarnede og den kullede. SorøAmtstid.^'^/n

1944.5.sp.l.
II
som sidste led af ssgr. det . . eo

hvidtaarnede Faaborg. Bagges.(ABagges.JB.
1.165). især i ssgr. m. num. som 1. led: det
lange mørke tretaarnede Raadhuus (i Ly-
bæk). Bagges. L.1.81. det syvtaarnede Lu-

beck. HCAnd. SS. VIII. 8. den 5-taarnede
Korskirke (i Kalundborg). HOlr. Absalon.I.

(1908).171. Broagers tvetårnede, hvide kir-

ke. HVClaus.(Spectator.l943/44.223). 1.2) til

Taarn 1.3, om (del af) bymur olgn. den
stolte Stad Troja, hvis tredobbelt taar-

nede og med Teylsteen tæckede Muure icke

skal lenge raodstaae vor Maigt. Holb.Ul.111.1

.

en gammel By med en gammel taarnet Port.

Klevenf.RJ.72. D&H. jf.: man Slotte saae
med taarned-mured Stdddex.Holb.Metam.2.

Il
{efter lat. turritus, turriger; nu sj.) som

tilnavn til Cybele, der fremstilledes med en
murkrone (2.i) paa hovedet. MBastholm.Gu-
der-Lære.(1780).36. VSO. 2) til Taarn 2;

især i flg. anv.: 2.1) (sj.) til Taarn 2.3. de
taarnede Orlogsmænd (anm.: Alle Fortolkere

forstaae ved disse taarnede Orlogsmænd,
Marcus Antonius's Skibe, hvilke . . vare . .

forsynede med Taarne til Forsvar^. J5aden.
Horatius.I.431. 2.2) (1. br.) til Taarn 2.4.

Udi den Stormægtige Konges Christian! 4ti.

tid blev Elephant Ordenen saaledes for-

andret, paa en taarnet Elephant stod Kon-
gens Navn C. 4. med en Kongl. krone paa.

Holb.DNB.691. Fabricius.D.II.76. 2.3) (maa-
ske delvis perf. part. af taarne, ;'/. optaarnet

u. optaarne 3; nu 1. br.) til Taarn 2.5. *en

bedaged kone . . sig ey lood forvende
|
Sin

Kaabis og sin Hættis Dragt
|

Til Taarned
Top og Strimler. Sort.PSkan.95. at see . .

en Busk taarnede Kiærminder pryde den
Gra,v. Rahb.Sandsig.454. en steil Klippe,

beegsoort og taarnet imod Skyerne. HCAnd.
Breve. 1.147. *Mod Aftenens taarnede Skyer

I

stiger dit Hj ærtes Begær. Drachm.RR.71.
2.4) til Taarn 2.7, i ssgr. to-, tretaarnet,
om sølv: mærket med to, tre taarne (og derved

betegnet som plet, henh. (prøve)sølv). Spadsere-

stok . . Sølvring, tretaarnet. PolitiE.Kosterbl.

^U1923.2.sp.2. en totaarnet Kaffekande.

KAbell.M.26. billedl: Tretaarnet Københav-
ner fvlder iemoghsilwiierds. BerlTid.^'^tl934.

M.7.sp.l. Festskrift tilNielsMøller. (1939).192.

Taarn-falk, en. \ kirkefalk, Falco

tinnunculus, der bl. a. bygger i kirketaarne

(jf. Krydsfalk, Spurvehøg I.2, Stensmutte 1^.

Fleischer.VIII.464. *Imod ham var jeg at

regne
|
Som liden Taarnfalk mod en Konge-

ørn. Oe/ii.y///.22. Kjærbøll.40. OrnitholFT.

1.15. lille taarnfalk, den hermed beslægtede

sydeuropæiske falk Falco cenchris. Kjærbøll.

42. SaW11.706. -fartøj, et. [2.3] (jf. -fre-

gat; 4>. foræld.) d. s. s. -skib. S&B. -fløj, en.

\) fløj (I.l) paa et taarn. Rothe. Christendom-

mensVirkning.il.(1775).76. *Taarnfløien suk-

ker,
I

Imens den dreier sig.Hauch.SD.il. 37.

Etlar.GH.1.298. 2) en med taarn forsynet fløj

(L6) af bygning. Levin. LBruun,SF.20. -fo-

ged, en. (sj.) foged (opsynsmand) i et taarn.

Drachm.KW.224. -forvalter, en. (foræld.)

d. s. s. -foged, -gemmer. Schousbølle.Saxo.

320. Bagges.L.II.335. -fregat, en. [2.3] 4^

(jf. -fartøj, -skib; foræld.). Larsen, -fæng-
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sel, et. (foræld.) fængsel i et fangetaarn.

Bredahl.II.46. Rønberg.DE.12. -gang^, en.

(bygn.) opgang inden i et taarn ell. omgang
uden paa iaarnet, vægtergang. Oehl.VI.49.

Bnttd.H.394. -gavl, en. (bygn.) gavl(felt)

paa taarn med sadeltag; ogs.: den side af et

(firkantet) taarn, der er parallel med gavlen

paa den bygning, som taarnet er en del af.

Aakirkes Kirke . . har Taarn Gavlene imod
Synder og ^øT.Thurah.B.179. Stuck.1.432.

(smaaspir er) et fast Tilbehør paa vestfyenske

Taarngavle. Mackeprang.L.139. -gemme,
et. (1. br.) rum i et taarn, der tjener som
gemmested for noget. NPWiwel.R.9. Pont.M.
20. -gemmer, en. (glda. (best. f. gen.)

torngiømarens (SjT.42); jf. -vogterl ; foræld.)

fangevogter ved et taarnfængsd. Holb.DH.I.
65. Ing.EM.II.9. RJHolm.DanmarksHist.IJ.
(lS84).45.-lia.tjCn. \) (jf.-h2ette;l.br.) om
den øverste afslutning af et taarn: hat (3.4).

Duerne . . havde deres Reder høit oppe
under Tagskjægget af Taarnhatten. Winth.
VIII.238. 2) [2.5] (jarg., sj.) høj hat. D&H.
-hus, et. (1. br.) hus, der er forsynet med ell.

ligner et taarn. StDrewsen.RødtellerSort.(1905).

133. JVJens.Br.l37. -hvælving, en.

(bygn.) hvælving under et (kirke)taarn. EPont.
Allas.II.121. HVClaus.H.194. -hætte, en.

(1. br.) d. s. s. -hat 1. VlaCour.DH.1.385. -hej,
adj. (især (g) høj som et taarn; meget høj.

Hauch.DV1.71. taamhøje Unse. Goldschm.I.

193. hvor ofte har Moderne ikke . . trodset

al sund Fornuft — ved . . taarnhøje Hatte.
Hjemmet.l912.548.sp.l. to taamhøje Offi-

cerer. JFJens.i?F.54. taarne-: ErnDalgas.
GeografiskeDigte.(1896).31. || billedl. han
(begreb) ikke, hvorfor han havde svaret
Hald koldsindig og ikke tugtet ham for den
sidste Ytring. I nogle Minuter stod den
taarnhøj for ham, skjulte alt Andet. CoW-
schm.V.224. især som udtr. for en meget høj

grad: taarnhøje Forventninger. Pon<.i/,30.

taarnhøje Skatter. Gibbs.BlodetsBaand.(overs.

1937).326. 03 -højde, en. højde som et

taarns; stor højde. Goldschm.VII.215. Darae-
hattene har i Vinter udviklet sig til Taarn-
ht}']der.Pol.*''/iil943.11.sp.4. -kanon, en.

vl>. iii kanon, installeret i et taarn (2.8). Bar-
denfl.Søm.II.176. -kikkert, en. (astr.)

fa.<itstaaende, opretstaaende, i toppen af et

taarn anbragt solkikkert. lMplauJ.S.109.
-klokke, en. en i et taarn ophængt klokke.

Heih.Pros.IIl.189. D&H. -kommandør,
en. [2.3] 4^, ^ officer, der har kommandoen i

et pansrrtaam. Scheller.MarO. -kran, en.

i

2. 2] (1. br.) faststaaende kran med en taarn-

onstruklion. DSB.OrdrcQ.il. -kugle, en.

(1. br.) kuglr, anbragt (som prydelse) paa top-

pen af et taarn. D&H. Man kunde see paa
hans Hoved, som paa en Taarnekugle, at
det var tomt.Tode.IX.264.
tnarnlig, adj. (sj.) som ligner et taarn;

taarn-agtig, -lignende, et smalt fiirkantet,

taarnUgt Huus. Blich.(1920).XXX.38.

Taarn-linedanser, en. (foræld.) line-

danser, der gaar paa et tov, udspændt fra et

taarn ned til jorden (ell. til et andet taarn).

Bang.SF.lOO. HistMKbh.3R.V532. -mand,
en. {ænyd. tornmand; foræld.) mand, der til

bestemte tider musicerede fra et taarn i byen
for at tilkendegive tiden og til fornøjelse for
byens borgere. TroelsL.*III.130.VI.133. Berl
Tid.^*/itl905.1.sp.l. -maskine, en. [2.8]

10 celdre type paa høj hjulmaskine (2).

TeknMarO. -mur, en. (foræld.) mur i et

taarn ell. en af taarne kronet mur omkr. borg,

by olgn. EPont.Atlas.il. 120. Holst.R. -ovn,
en. [2.2] (fagl.) en slags høj tørreovn. Thau-
low.MO.301. -penge, pi. f'Taarne-. Reskr.
^'^111772.§3). afgift, som rangspersoner be-

talte (opr. til Vor Frue kirkes og taarns istand-

sættelse). LovLPet.V.693. -perle, en. [2]

(zool., foræld.) skivesneglen Planorbis turrita.

20 VSO. -port, en. (især bygn.) port ind til,

ind gennem et taarn; port, fx. i bymur, der

er kronet af et taarn. RasmWinth.S.89.
JPJac.II.387. -sennep, en. [2] (nu næppe
br.) 2f d. s. s. -urt. Kielsen.KF.233. Horne-
mann.OP.'1.726. -skib, et. [2.3] (jf. Kup-
pelskib^ ^ pansret krigsskib, hvis hoved-

artilleri er anbragt i taarne. Tuxen.Søfart.470.

Monitorer eller saakaldte Taarnskibe. Op/fi.*

1.188. Sal.^XXIII.4. -slot, et. (1. br.) slot,

30 bestaaende af et midttaarn (fæstningstaarn)

omgivet af en (ring)mur. CBcrnh.IV.400.

-snegl, en. [2] (zool.) forgællesneglen Turi-
tella, hvis skal har form som en langstrakt

kegle. Fortegnelse paaByeskriverBirchsNat ra-

lier.(1763).A3^. Andres.Klitf.37. Sal.^XXIII.
4. -snekke, en. [2] (zool.) d. s. LiXtken.

Dyr.*(1866).301. BøvP.III.453. -spid«, en.

(nu sj. -spidse^. I) (nu 1. br.) den øverste,

spidse ende af et taarn(s tag); ogs. om (taarn)

-

40 spir. vAph.(1764). høyere end allo Kiøben-
havns Taarn-Spidser, undtagen den paa
vor Frue-Kirke. EPont. Atlas. 11.195. Sora

Skroget fra Toppen af Skibsmasten seer

Staden ud fra denne Taarnspidse (o: paa
domkirken i Strassburg). Bagges. DV.IX.285.
uegl.: Klippetoppene . . hvis kantede Taarn-
spidser rage høit op mod Skyerne. /yai/^

Bang.S.75. 2) if 2( d. s. s. -urt. -spidse:
Viborg. Pl.(1793). 137. Kielsen.KF.233.

||

50 stivhaaret taarn8pid8(e), stivhaaret gaa-

semad, Arabis hirsuta Scop. smst. -spir, et.

Blich.(1920).XX.47. (Roskilde domkirkes)
slanke Taarnspiir løfte sig over den lave By.
HCAnd.(1919).IV12. VVed.BB.19. jf.: Jeg
kiørte giennem den faste, mørke, gothiske,

taarnspirede, tredobbelte Fort. Bagges. L.

1.71. -spring, et. (sport.) udspring fra

taarn (2.2) ved et svømmebassin. Pol.^*/il942.

lO.sp.l. -station, en. [2] (jcernb.) kryds-

to ningsstation, hvor de to krydsende banelinier

ligger i forsk, niveau, saa at den ene ved en
bro maa føres over den anden; bro-, trappe-

station. Sal.*IV90. -sten, en. (bygn.) lille

falstagsten, der kan sømmes paa lægte- ell.
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hræddevnderlag (paa taarne). TeknLeks.I.

628. -stige, en. (fagl.) automohilstige, som
er fast forbundet med chassis'et paa et køre-

tøj. Trap.*1.688. PVinding.Brandmateriellet.

(1936). 17. -svale, en. \. mursejler, kirke-

svale, Cypselus apus (der bl. a. bygger i kirke-

iaarne). Amberg. Kjærbøll.187. lAeberkind.

DY.IX.118.
taarnt, adj. se taarnet.

Taarn-usle, en. (nu 1. br.) \. natugle,

katugle, Syrnium aluco (der hl. a. bygger i

kirketaarne). vAph.Nath.VIII.272.275. Bre-

dahl.II.60. billedl.: Slesvigs gamle Taarn-

ugle (o: C. Flor).Cit.l843.(PLaurids.S.IY

405). -ur, et. et i et taarn anbragt stort ur

med skive og visere uden paa taarnmuren.

LTid.1747.20L Ole snorkede som et Taarn-

uhr, der trækkes o\).Drachm.KK.119. Parla-

mentets berømte Taarnur ,,Big Ben". Poi.**/»

194Ll.sp.4 -urt, en. [2] (jf. -sennep, -spids 2)

3f Tvrritis L.; især om T. glabra L., hvis

indtil en meter høje stcengel er rank og næsten

uden grene. Moth'.Conv.TSO. JTusch.249. En
enlig Taarnurt ranker sig over Grønsværet
foran os.AchtonFriis.DØ.JIL166. -vagt,
en. (jf. -vægter; nu 1. br.). VSO. Taarnvagten
vilde ikke anmelde Ilden til Brandvæsenet.
Dannebrog.*/il906.Lsp.4. -vogn, en. vogn,

hvorpaa der er en taarnlignende opbygning.

ved autos sacramentales (der spilledes gratis

paa aabno Pladser) brugtes mærkelige Ind-

retninger (dekorerede Taarnvogne med Trap-
per og Døre og andre Apparater). NMøll.
VLitt.Il.478.

II
isxr om vogn med paamon-

teret højt stillads, brugt ved reparation af spor-

vejsledninger. DagNyh.*^U1905.2.sp.6. Berl

Tid.*U1944.M.2.sp.l. -vogter, en. {ænyd.
tornvocter, taarvacter) I) (foræld.) d. s. s.

-gemmer. vAph.(1764). VSO. 2) (sport.) i

legen taarnbold: den, der forsvarer taarnet

(2.5). SaUXXIII.3. -vægter, en. (ænyd.
d. s.; foræld.) vægter, der er posteret i ell. paa
et taarn; især om vægter, der i købstæderne

tidligere holdt vagt i et kirketaarn for at holde

udkig efter ildløs, skibes ankomst m. m.; kure.

Bagges.DVlX.279. Regulativ^yd863.§24. Kir-

kens Taarnvægter, Byens Brandvagt, Pon<.

D.169. HMatthiess.N.31.
\\ i ordspil olgn.

„I Verden gaaer det op og ned og ned og op!
nu kan jeg ikke komme høiere!" sagde
Taarnvægteren Ole. HCAnd.(1919). 111.381.
Hvem indtager den højeste Stilling i Byen?— Svar: Det gør Taarnvægteren. /"FBaw-
ditz.]Hansen.(1896).29. Du er maaske skabt
til noget højere? Du skulde se at blive Taarn-
vægter ! NicNeiiendam. VV54.
taar-vis, adv. (til I. Taar (2) ; ;/. taare-

vis; nu næppe br.) draabevis ell. i smaa
slurke, sjatter olgn. vAph.(1764). VSO.
taasagtig, adj. se tosseagtig.

Taa-sko, en. (smed.) form for hestesko,

der kun dækker hornvæggen i taaen. Sal.IX.
45. -skud, et. (jf. -spark; sport.) skud
med fodboldstøvlens taa. Pol.*''/il936.10.sp.3.

-snip, en. se u. I. Snip 1.3. -spark, et. (jf.

-skud; sport.) spark med fodboldstøvlens taa.

B.T.^^U1935.14.sp.2. -spids, en. (jf. -ende>

den yderste del af taa paa fod, støvle osv.; ofte

i forb. fgaa, staa osv.) paa taaspidserne,
taaspidsen. (kunstberidersken) foer ham
let forbi, med den nydelige Taaspids paa ^di-

délTpnden.Ing.EF.II.228. Hofsinderne med
vigtige,

I
Med ængstelige Blik

|
Paa Trapper

10 og ad Gange
|
Kun paa Taaspidsen gik.

Winth.HF.257. Den fremmede borede Taa-
spidsen af sin ene Støvle i Jorden. Schand.
TF. 1. 96. han stod paa Taaspidserne. £C/in-
stians.Hj.l4.

\\
(jarg.) forkortet for Taaspids-

dans. Frk. C. K, danser en Taaspids, der vir-

ker fuldkommen berusende paa Provinsens

Løver. Pol.*/*1920.9.sp.l. \\ hertil bl. a. Taa-
Bpids-dans, -danserinde, -gænger (zool:

hovdyr, der træder paa taaspidsen alene (jf.

20 Neglegænger^. Lieberkind.DV.Xll.9).

Taasse, taasset oft., se Tosse, tosset

osv.

Taa-strsekker, en. (anat., foræld.)

strækkemuskel til tæerne. VSO. -stød, et.

I) (sko.) lap ell. metalstykke paa saalen af

fodtøj under taaen; stød (II. 5.3). Hostr.SpT.

111.4. PoV^/il942.11.sp.6. 2) (fagl.) hvad
man sætter, støder ell. støtter tæerne mod.
(automobilet har) Aluminiums Taastød paa

30 Trinbrædderne. PoJ."/8 2i>24. 20. sp. 5. Herre-

cykle . . venstre Pedal med Taastød. PoJtft.B.

KosterbV*U1925.3. -tov, et. [I.3.i] (jf. Nak-
ketov; 4>-» "w næppe br.) surring, der holder

skraastøtternes underender fast i skibets side

(underste taatov) og overenderne fast til

masten (øverste taatov). Funch.MarO. 1.7-8.

taatte, v. se tatte.

taavelig, adj. se taabelig.

Taa-vender, en. (sko.) navn paa en

40 særlig skotøjsmaskine (brugt ved fremstilling

af (om)vendte sko; jf. u. omvendt 1^. Sko-

magerbogen.(1923). 124. -vinkel, en. (vet.)

den vinkel, taa-aksen danner med underlaget.

Grunth.Besl.l6.

taavie, taavlig, adj. se taabelig.

Taa-væg, en. (vet.) hornvæggens forreste

og højeste (fjerde)del; taa {sp. 450""^). Grunth.

Besl.28. -vægt, en. (sport.) vægt, der an-

bringes paa hovens forside hos travheste for at

50 afbalancere bevægelsen. TravsportensAarbog.

1944.195.

Tab, et ell. (nu kun dial.) en (LTid.

1727.197. Æreboe.l7. Mossin.Term.470. jf.

Feilb.). [taJfe] Høysg.AG.34. flt. d. s. (ænyd.

d. s., no. tap; vbs. til tabe (i bet. tillige til

II. miste (2); sml. ogs. Forlis 1); jf. Tabst;

især O ell. (i bet. l.i^ T ell. (i bet. 4:) fagl.)

det at tabe (miste) noget; ogs. om den
herved fremkaldte skade (forringelse,

60 mangel, brøst) ell. (med overgang til konkr.

bet.) om det, der tabes ell. mistes; især i

forb. lide tab (Schousbølle.Saxo.119. Gold-

schm.NSM.1.20. Ludv.), ogs. (nu 1. br.) faa

(Schousbølle.Saxo.115), gøre (Heib.Pros.II.
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11.V.32), (især dial.:) tage (OThyreg.B.Ul.
Feilb.), (især X') have tab (Ludv.); er-

statte (2.2), genoprette, oprejse (b.^

slutn.), oprette (4.2) et tab, se erstatte

osv.; om andre forb. (især tj se u. bet. l.i

;

alm. med angivelse af det tabte ved tilføjet

(objektiv) gen. ell. (nu især) præp. af; ogs.

med angivelse af den ting, hvoraf en del

tabes (mistes), ell. som lider skade (beska-

digelse, afbræk, forringelse), ved præp. paa lo

((hun) fik . . Tab paa sit Gods. Schoiisbølle.

Saxo.115. (han) leed stor Tab paa den Hielp

og Undsætning, han endnu havde, smst.317.

Tidsspilde og Tab paa Klæder, samt Stra-

badse og Fare (under belejringen). Cit. 1807.

(HistMKbh.I.lU). Tab paa Formne.For-
sikrL.Ui).

1) (især svarende til tabe 2(i-2)j m. h. t.

formuegode, penge, ejendel olgn., der tabes ell.

mistes. I.l) t oJ alm. Tolv Dalers Tab er ey 20

et Tab (0: som er værd at tale om) for slig

en Mand. Holb.Paars.28. Gevinsten og Tabet,

som i et Interessentskab finder Sted. Nørreg.

Privatr.lII.112. Præsten bar Tabet af alt

sit verdslige Gods med agtværdig idiva-

modighed. Blich.(1920).XXVIII. 148. *I vil

ikke see saa nøie
| Paa et Tab, I neppe mær-

ker.
I

— Det var Eder, jeg brød ind hos.

Hrz.Lyr.I.Se. jf. bet. 4: med Tab af Rejs-

ning, af Seil.Scheller.MarO. jf. tabe l.i(-2): 30

Tabet af et Sem i Hesteskoen giorde Ryt-
terens Ulykke. y.SO. *Gyldenring blev lovet

hen for Tab af FmgeThøl.Aakj.RS.23.
||

(især Y-) dække, godtgøre et tab,
holde skadesløs for et tab (Tjudv.) ofl.,

spec: sælge med tab. vAph.(1759).378.
Ijauesen.R'V.84. (jf. tab-bringende, -givende,

-voldende^ om (handels)foretagende olgn.:

bringe (RasmSør.ML.246. Ludv.), give,
volde tab (Ludv. HenryUssing.Erstatnings- 40

Tet.(1937).38). tort, tab og kreditspilde,
se Kreditspilde. vindens (S&B.II.655.
VS0.VII1.329. Ludv.) ell. vindings (D&ll.
11.573) og tabs konto, Y d. s. s. vindings-

og tabskonto, se Tabskonto (jf. u. tabe 2.i^

II (jf. tabe 2.2^ om det at tabe (ell. hvad der

tabes) i spil olgn. *Mit Tab jeg agter ringe,

og min Vinding
|
Endnu langt ringere. Riber.

1.212. Croupier'en . . fordeler Gevinsterne
og inkasserer T&het. Christmas.EtAariSiam. 50

(is<Ji).99. sidde i tab, (1. br.) sidde i

uheld og (rxBre udsat for stadig at) tabe.

Pol."U1941.5.sp.l. 1.2) (jf. tabe 2.8; med
overgang til bet. 2-3) m. h. t. hvad der tabes

ell. mistes i krig olgn. Kraft.VF.130. »Eders
L'-'iii.!'- Slægt

I

llar fristet svare Tab i mine
Boye.PS. 1. 132. med tab af en finger

; (Starkad) striden. AOlr.DU. II. 121.

ilaarde Tider gik over Landet, Krig, Flaa-
dens Tab, Statsbankerot'en./8aÅrZ)tn.jPf'.44.3. eo

;/. lAndetab: Kammerherre U. . . før „Ta-
bet" (o: af hertugdømmerne) Overpræsident
i Kiel Ifnng.G11.119. jf. ndf. sp. 514".

2) svarende til tabe 3.1, m. h. t. en person,

der tabes (mistes), spec. ved dødsfald, beklage
Tabet af en Forretningsven. Ludt;. jf. bet. 3:

Enhver Borgers Død er et Tab for Staten.

Basth. Tale. (1796). 3. Cit. 1832. (Hjort. B. II.

114).
II

spec.: (det at miste en ved) dødsfald;

(ens) død. Ved et Tab. *Hvad her vi elske,

ejes kun paa Borg. Bødt.D.(1870).233. især

m. præp. af (Mikkels.Ordf.255) ell. (nu
1. br.) objektiv gen.: (kongen) sørger . . alvor-

ligt over den fromme Dagmars Tab. Ing.VS.
11.153. at ansee en Faders Tab for en Lykke.
Gylb.Novel.II.88. (kong Dans dronning) døde
af sorg over hans ta,h.AOlr.DH.II.236.

3) svarende til tabe 3.2. 3.1) m. h. t. et

levende væsens legemlige udstyr (haar, fjer,

tænder olgn.; jf. Blod-, Fje(de)r-, Stoftab

ofl.) ell. fysisk ell. psykisk egenskab, evne

olgn. (jf. Hukommelses-, Stemmetab (1)

ofl.). II
m. præp. af ell. (især tidligere) ob-

jektiv gen. Modets Ta,h.vAph.(1759). *Livets

Tsih.Oehl.XXXI.234. Hun maatte begræde
Tabet af sin Uskyldighed. VSO. 3.2) m. h. t.

et gode, en fordel, rettighed, gunst, en ønskelig

ell. gunstig stilling ell. tilstand (jf. Prestige-,

Stemmetab 2 ofl.); om det at tabe ell. miste

(ell. hvad der tabes ell. mistes af) goder, for-

dele osv.; ogs.: skade, ulykke (hvorved noget

saadant sker), »naar jeg ei med dig (0: gud)
har Fred, | Da kan al jordisk Herlighed

|

Mig ei mit Tab erstatte. SalmHus.446.1. hvad
der var mig Vinding, det haver jeg for

Christi Skyld agtet for Tab (Chr.VI: skade;.

Phil.3.7. *0p vristed Ormen sit uhyre Gab,

I
Og glædte sig, til sit eget Tab (0: skade,

fordærv). Oehl.Regn.(1849).51. »Trøster over
alle Tab (0: helligaanden).Grundtv.SS.I.676.

Gaa, skynd Dem I Hvert Minut (0: som
spildes) er et Tah.Winth.IX.236. Hvis han
havde mistet sine Ungdomsillusioner . . saa

tog han sig Tabet saa nogenlunde let. Isak

Din.FF.445. m. præp. af ell. (især tidligere)

objektiv gen.: jeg (kunde ikke) uden den
yderste Nød . . berøve min Næste noget,

hvis Tab kunde bedrøve (ham).Ew.(1914).
IV.333. hente Erstatning for Middagsmadens
Tah.Gylb.I.181. afskediges . . uden Tab af

\ndtdigter.Grundl.(1849).§78. »Friheds Tab!
KaiHolb.ZH.13.

\\ (jæg.) det, at en hund
taber sporet. Tab faar Støveren, naar den
ikke kan holde Vildtets Fod. DJagtleks.1279.

4) (jf. tabe 3.8^ om det forhold, at en egen-

skab ved ell. en del af en ting tabes (svinder

bort, gaar til grunde, tilintetgøres); ogs. om
hvad der saaledes tabes (jf. Jærn-, Køns-,
Smelte-, Spændings-, Stødtab ofl.). Tab . .

af Kraft, Varme, o. lign. TeknMarO.
Tab', t ssgr. især af Tab l(i); ;/. Tabs-;

om skifte ml. Tab- og Tabs- se u. tabgivende,

Tabskort.

Tabac, Tabak, en. se Tobak. Ta-
batiere, en. [taba'tcæro] flt. -r. {fra fr.

tabatiere, af tabac, tobak (se Tobakj; især

foræld.) snus(tobaks)daa8e (fra ældre tid),

i$ær af kostbart maieriale (guld olgn.) og
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kunstnerisk forarbejdning. ChrFlensh.DM.il.
184. Efter Kridtpiben fulgte et Snustobaks-
Raseri, sammen med Parykkens Overgang
til Pisken i Nakken, Tabatierens Tid, alle de
endnu som Antikviteter eksisterende Snus-
tobaksdaaser.J7Jens.Pi. 89. Tilsk. 1939. II.

éllff. jf.: jeg troer, mafoj, at jeg har glemt
min Tobatiere Dose, maa jeg ikke bede
Madame om en Entreprise af hendes, det

er en god Tohak.Holb.Éars.II.lO.

tab-bringende, part. adj. (jf. -gi-

vende, -voldende; især f) som bringer

(giver, volder) tab. Bl&T.
tabe, V. ['ta'ba, dagl. (gldgs.) 'ta*va]

(jf.: tabe. udtalt t&ve.Moth.Bl. præt. tavte.

LTid.1742.329. part. tavt. Lunde.F.98). præt.

-te ['tabda] (tidligere ogs. skrevet -de. Mali.

SgH.245. Grundtv.Saxo.il.227. Winth.ND.
23) ell. (nu næppe br.) -ede (Holb.MTkr.
109. jf. Aarh.18S5.306); part. -t [tabd] ell.

(nu 'næppe br.) -et f'tabet oo gabet. HMik-
kels.D.146); præt. og part. tidligere og endnu
dial. og gldgs. khh. udtalt ['tafda, tafd] jf.

Moth.Bl. Allen.DS.II.692(khh.). Skattegra-

veren.l889.1.31. Krist.Ordspr.537. Feilb. UfF.
vbs. jf. Tab. (æda. tapa, tapæ (DGL.I.193f.
261. Lund.Ordb. Harp.Kr.99.182.188. Ma-
riakl. AM.), sv. tappa (fsv. tap(p)a_^, no.

tape, oldn. tapa; muligvis besl. m. lat. dam-
num, skade, gr. dapåné, udgift, forbrug, ell.

en imitativ dannelse, som udtryk for en plud-

selig bevægelse (et fald) ell. en dertil svarende

lyd (jf. dratte, III. hoppe, skvulpe, II. skvatte
olgn.))

I) om levende væsen, især person; som ud-
tryk for, at en ejendel, brugsgenstand, til-

behør olgn, uden vedk.s forsæt (især ved uagt-

somhed) pludselig kommer bort fra sin plads,

sit rette sted. I.l) som udtryk for, at noget, der

er anbragt (har sin plads) paa en del af
legemet (navnlig hænderne) ell. paa et sær-

ligt brugsredskah (en bakke, en trillebør osv.),

falder ell. glider ned p. gr. af utilstrækkelig

understøttelse: uforsætlig (ved uagtsomhed)
lade noget (hidtil fastholdt) falde ned.
hvilken Qvinde, som haver ti Penninge, om
hun taber een Penning, tænder ikke et Lys
. . og søger med Fliid, indtil hun finder den.
Luc.15.8. Naar Noget tabes paa Gulvet og
ikke strax er til at Qnde. Thiele.111. 36. At
tabe sin Hat, sit Strømpebaand. FS'O. K.
tabte Uhret ud af Haanden af Befippelse.

PHans.KK.21. Sæt, du tabte (øksen) ned
paa dine bare Ben. Gravl.VF. 82. Mary gik
ikke og tabte Tingene ud af Hænderne.
JørgenNiels.FL.54. du taber en haarnaal

(jf. ogs. Frier 2), en (veste)knap, den ene
strømpe (o: en haarnaal, knap, strømpe er

ved at falde ned, falde ud, falde af, glide ned)
\

tabe en maske, stigbøjlerne ofl., se u.

Maske (I.I.2), Stigbøjle (1 slutn.) osv.
\\ (jf.

II. spilde 3.2; især talespr., til dels spøg.)

m. h. t. hvad der udskilles af legemet (og ikke
paa tilhørlig maade holdes tilbage): lade falde

olgn. *Er der da ingen, som nu paa din

Baare |
Taber til Giengjæld en Taare igjen?

Blich.(1920).V184. tabe mundvandet, se

Mundvand 2. jf.: en hane, der taber en guld-

skilling, hver gang den åbner næbet. ^OJr.
DH.I.302. De strakte Hals i Retningen,
tabte et Par haarde Ord og gik saa ind igen.

LBruun.Ringen.(1927).l 5. spec. m. h. t.

(dyrs, fugles) ekskrementer: tabe en klat

10 (ErlKrist.S.20) ell. (evfem.) noget olgn.

^tabe noget ogs.: slippe en vind). *0g Kat-
ten han tog sig nu ikke iagt,

|
han tabte

noget paa Kejserens Dragt. Hostr.SpT.III.
14. Elkjær.HA.173. han (kom) saa galt af-

sted, at han rent ud sagt tabte noget i Sen-

gen. ErlKrist.NS.108.
II

(talespr., spøg.) m.
h. t. legemsdel: (pludselig) lade synke ned
(i overraskelse, forbavselse), (hundene) taber

Halerne, deres Halse bliver lange (ved) den
20 Opdagelse, de netop har gioit. KnudRasm.

GS.I.43. (han) saa lidt betuttet paa hende.

Han tabte sin store Underkæbe ned mod den
altfor høje og snævre FliY>. Rønberg.GK.182.
(den rugende rørhøne laa) med lukkede Øjne
samtidig med, at hun „tabte" Hovedet.
OrnitholFT.XXXII.45.

||
(talespr., jarg.)

uegl., m. h. t. hvad der efterlades, lades til-

bage, slippes olgn. Togføreren (opdagede), at

han havde „tabt" Halvdelen af Toget paa
30 Blære Station. JernbaneT.yil934.7.sp.4. Fra

T. kom (fod)'Bo\den til P., som imidlertid

tabte den. B.T.'/tl934.14.sp.3. Undervejs
tabte de D. Han . . viste sig ikke mere.

LeckFischer.Ka.60. \\ m. uegl. anv., i forsk,

(hilledl.) talem., hvorom henvises til vedk.

hovedord (subsi.): tabe en hæl ( 1.3.1 ), en
sko (1. 2.2), tabe hovedet ^4.2 slutn.) ell.

(sj.) hals og hoved (Gjel.GD.140)), mun-
den (4.3; jf. II. Mæle 2), næse (3.i) og

40 mund ell. ører olgn. tabe traaden (i sin

tale), se u. Traad. (ikke) være tabt bag
af en vogn, se u. Vogn. || i (andre) talem.

ell. ordspr. det begynder at lette, som hun
sagde kællingen, hun tabte bukserne, se

Y lette 6.3. „saadan har det siddet," sagde

pigen, hun tabte fadet og stillede skaarene

sammen, se II, sidde 7.i. den ene sorg sluk-

ker den anden, i gaar døde min mand, i

dag tabte jeg min naal, se I. slukke 3.9.

50 have solgt smørret og tabt pengene, se I.

Smør 2.3. 1.2) (nu næsten kun i tilfælde, der

ogs. kan føles som hørende til bet. l.i ell. 2-i)

m. h. t. ejendel olgn.: (uforsætlig, ved uagt-

somhed) lade komme bort, blive borte; for-

komme; miste, (den) som haver hundrede

Faar, og haver tabt (1907: mistet^ eet af

dem . . gaaer bort efter det tabte (1907:

det, han har mistet). Luc.15.4. den Vel-

baarne Jomfru (har) tabt en liden Skiøde-

60 Hund ved Navn Mela,mpe.Holb.Mel.I.2. jeg

(har) tilgivet Dig . . at Du har kastet begge

Brevene (fra Ingemann og Wilster til H. C.

Andersen) bort . . men det forlanger jeg af

Dig, at Du siger det baade til Ingemann og
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Wilster, at Du har tabt Brevene. fiC^nd.
Breve. 1.62. Thors tabte hammeT. AOlrE.NG.
504. Bliver Tingen varetægtsies uden en
Villiesakt, vil det som oftest hedde, at Tin-

gen er „tahV'.Goos.11.338. (jceg.:) borte
tabt, se II. borte 1.3.

2) (jj. bet. 3) som udtryk for et ugunstigt

(negativt) resultat af et levende ixeseus (især

en persons) virksomhed i forhold til en anden
part; dels m. obj., svarende til II. miste 2.2

(men ofte i modsætn. liertil med forestilling

om, at den ugunstige tilstand er pludselig

indtrc4idt og netop i øjeblikket stærkt følt):

miste (en indsats, penge, formuegoder olgn.);

satte over styr; komme af med; dels abs.

(mods. vinde}; være den (part), der
mister indsatsen olgn.; være ell. blive
den underlegne; blive overvunden (af
modparten). 2.1) m. h. t. formuegoder (penge),

der indsættes i (vare)handel, børsforrctning

olgn.; nu især i udtryk so7n tabe paa en
vare, tabe (penge) ved en forretning

olgn. slige Bøgger taber vi pa&.Holb.Bars.
11.6. „Jeg (tilbød) visse Mænd 40 pro Cento;
men de vil dog ikke laane mig" . . „Hvilke
uvillige Dosmere. Alt hvad de kunde tabe
derved . . var 60 paa hundrede." sa.Pan<s./.2.

Det han vandt paa Sildene, det tabte han
paa F[æsket.Høysg.S.lll.(jf. Mau.11713.
Krist.Ordspr.3S6). jeg ansaae (min formue)
for uigjenbringelig tabt. Blich.(1920).!X.232.
(kapernes) hurtig vundne og lige saa hurtig
tabte ?enge.JHelms.G.21. taber Danmarks-
banken paa min Broder? Nans.DM.33. vinde
og tabe er købmandsbrug (f købmands stil.

Holb.DH. 1.678), se Kobmandsbrug. (jf. u.

Tab 1.1, Tabskonto; nu næppe br.:) en
separat Vindens og Tabens Conto.
Odroyf.detKgl. Uandels- ogCanal-Compagnie^''U
1782.§47.

II t tabende m. bel.: som volder
lab; tabbringende, alt for høi Indfæstning . .

er skadelig for Staten og tabende for Bonde
og UeTicmand.SMBeyer.E.64. jf. Krist.

Ordspr.nr.9160. 2.2) i spil olgn. *Den før-

ste Gang Guldterning
|

Paa Tavlebordet
rand,

|
Den Ungersvend han tabte,

| Og
Jomfruen hun vandt. AbrahNyerRahb.IV122.

jeg maa tælle efter mine Penge, hvor meget
jeg tabte i Cinqville i Dag. Holb. Vgs.IU.l.
Har den Tabende (i hasardspil) udstædt
noget Beviis for det Tabte, er samme aldeles

a^yldigt.Nørreg.Privair.III.281. Søren P'ur-

bo . . havde tabt en tre-fire Kroner. JPVens,
HF.68. tabe spillet, væddemaalet olgn.,

te u. Spil (1.5.1), Væddemaal. 2.3) t krig,

proces, sportskamp olgn. (ogs. ucgl., billedl.);

dels (med overgang til bet. 3.2^ m. h. t. hvad
der forspildes (mistes) i ell. ved krig osv.,

dels i udtryk som tabe krigen, slaget
(2Makk.l3.22. Jlolb.Paar8.46. Brcdahl.VJO.
Scheller.MarO.344), sagen, en ell. sin sag
(IIolb.GW.lVll. IJCAnd.ML.252), proces-
sen ell. sin proces (Langebek. Breve. 150.
te ogs. u. Proces 3.iJ, strejken (Sødb.O.

146) olgn. *taber Jeg end tit mit Slag,
| Jeg

bør dog ey ioTsage.Kingo.SS.V89. Jeg
først saa godt som sidst laer falde Flag;

|

Thi naar man tabe skal, at tabe uden Slag
|

Er efter mine Tanker hedst.Wess.236. efter

at have tabt adskillige Skibe . . tog (fjenden)
Flugten. MaU.SgH.310. *Fly! Alt er tabt.

Gjel.KH.201. Sverige tabte denne Lands-
kamp . . Men tabte den med Ære.PoZ.^Ao

10 1937.8.sp.3. han vil gaa ud af et Sammen-
stød med sin Husvært som den tabende Part.

Soya.HF.5. En dansk Profet spaar: . . den
12te i 12te Klokken 12 1944 (træder) Paven
frem som Fredsmægler og ordner Jordens . .

Forhold, saaledes at ingen Nation vandt Kri-

gen, og ejheller skal der findes nogen Nation,
som har tabt Krigen. Socialdem.^"/1*1944.4.
sp.l. 1 Hitlers Tyskland naaede der ikke at

udkomme nogen Avis, der indeholdt Ordene
20 „Tyskland har tabt Krigen.''- NatTid.^^U

1945.10.sp.4. ved krigen 1870-71 tabte Fran-
krig Elsass-Lothringen til Tyskland

j jf. bet.

3.1 : Harald havde . . tabt hen imod 30000
af sine beste Kiasmper. Schousbølle.Saxo.223.

Karl tilsidst skal vride sine Hænder, som
Varus, for de tabte Legioner. Oehl.Nye poet.

Skrifter. II. (1829). 127 (jf. Arlaud. 382). jf.

bet. 3.2: Een skal trælle og en Anden skabe,

I

Alle skal vi til Naturen tabe. Staffeldt.D.II.

30 309. Den smukke Udstillingsmcdaille (fra den
nordiske industri- og kunstudstilling 1872)
med den af Etatsraad H. P. Holst forfattede

Omskrift: „For hvert et Tab igjen Erstatning

findes, hvad udad tabes, det maa ind-
ad vindes.'' BerlTid.''/7l872.1.sp.4. jf. Vo-
gel-Jørg.BO.259. \\ tabe stort, se stor 10.4,

tabe jordsmon, terræn, se Jordsmon (1),

Terræn, talem.: slaget er tabt, men der
er tid til at vinde et nyt (udtalelse, dir

40 tillægges general Desaix i slaget ved Marengo
1800). Arlaud.471. jf.: et slag tabt er ei

alting tabt. Moth.T4. Schønheyder.1.12. „om
den der kan have tabt ved Underretterne,

men vinder ved \\ø]csteret." Mau.9092.
||

(gøngerne var) Bønder, Indsiddere og andet
Godtfolk, der havde alt at vinde, intet
at tabe. AarbTurist. 1933. 163. jf.: Intet at

vinde, meget at tabe.EBrand.Br.il.317.
talem. (1. br. i rigsspr.): mens der vindes

50 lidt, tabes der intet. Biehl.DQ.III.55.

Krist.Ordspr.386. SjæUBond.188.

3) (jf. bet. 2) som udtryk for et negativt

(ugunstigt, beklageligt) resultat af en natur-

ell. skæbnebestemt udviklingsgang (i alm.

svarende til II. miste 2.a og ofte vekslende

med dette ord efter mere ell. mindre fast, til

dels tidsbestemt, sprogbrug, dog vfte (mods.
miste^ ved særlig anvendelse (i faste udtryk)

med forestilling om udviklingens natur- ell.

M skæbnebestemte uundgaaelighed ell. selvfølge-

lighed, fx. miste en tand (ved at støde imod),

men tabe tænderne (ved naturlig udviklina);

se videre u. II. miste 2.3 slutn.): pludselig
ikke længer have (hos sig, som sil); miste;

\XUl. Beotrjrkt ••/„ )M6 33
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blive skilt ved; blive berøvet. 3.1) (inær Qi)

m. h. t. et levende væsen (en person), der ikke

længer er til stede (for en), er en nær, i virk-

som forbindelse med en. Steffens . . havde
bestemt denne Formiddag til sin Afreise,

saa at jeg kun fandt (ham) for paa Øie-

blikket igjen at tabe htim.Ørst.Br.J.67. det

havde været . . nær ved, at . , Fædrelandet
havde tabt Dem.PEMull.(Rask.Br.I.293).
Ven gjenfavned tabte Ven.Ing.RSE.VJI.
120. (skrædderen) tabte sine Kunder. Kierk.

P.VIII,1.88. jf. bet. 4.1 : Hvilken Kunstner
taber Verden ikke i mig (ytring tillagt kejser

Nero paa dødslejet). Vogel-Jørg.BO.262.
||

spec. (jf. bet. 2.b) m. h. t. dødsfald: blive

berøvet ved døden; miste. I Aaret 1744 maatte
jeg friste den haarde Skjebne at tabe min
Sal. Kone Helena Danielsen. EPont.L.llO.
Ew.(1914).II.191. Heib.Poet.X.276. ingen

Fader, der har tabt sin Datter, vil finde

Trøst i disse Vers. Rubow.HL.98. jf.:
*0

Fædreland, hvad har Du tabt!
|
Din gamle

Konge sover. Holst.D.1. 110. || nu især (med
overgang til bet. 6.2; til dels spøg.) i udtr.

være tabt for menneskeheden (Dosto-

jewski.Raskolnikov. (overs. 1911). 192), om-
verdenen (LeckFischer.HM.206), sam-
fundet, verden (JørgenNiels.D.88), have

trukket sig tilbage fra mennesker, verden,

offentligheden, til (livsfjern) ensomhed olgn.

II
(med overgang til bet. b.2) CP tabe sig

selv, (ligesom) miste sit eget selv, lade sin

personlighed, individualitet (næsten) udslettes

ved selvforglemmelse, opgaaen i en stærk følelse

ell. drift olgn. hvad gavner det Mennesket,
om han vandt den ganske Verden, men
tabte (1907: har . . mistet^ sig selv. Lmc.

9.25. Jeg taber mig selv af Skamfuldhed og
Forbittrelse. Wess.LbF.33. Den der . . elsker,

han har tabt sig selv i en Anden. Kierk.H

.

100. *Saa mangen god Sømand tabte sig

selv
1
paa Bølgen som i6r.JVJens.MD.171.

II (jf. bet. 6.1 slutn.; nu især relig.) part.

tabt brugt som adj.: som (spec: ved moralsk
nedværdigelse) har fjernet sig fra sin kreds,

ikke længer (til fulde) kan regnes at høre

denne til, men er fortabt (1) for kredsen (sam-
fundet, familien). Selskabet til tabte Med-
borgeres Redning. FStiftstid.''U1797.6.sp.2. jf.

forloren 1.2, fortabt 1: (lignelsen om) den
tabte Søn.OMøll.TilAlvor.(1876).59. JP
Bang.TL.IL327. 3.2) som udtryk for (anden)

fysisk ell. psykisk udviklingsgang hos et

levende væsen (en person), ogs. en skæbne-

udvikling.
II (jf. bet. b.b) m. h. t. fysiske for-

hold (legemligt forfald olgn.). Han ældedes

i få Ar . . tabende Tænder og Hår. Kidde.

H.324. Jeg har tabt femten Fund. ORung.
P.268. (hun) har ikke tabt i Vægt. VilhRasm.
BD.8. Elkjær.MH.59. jf. Blodtab: Jeg tabte
et Par Potter Blod. Lauesen.RV14. tabe
huldet, se II. Huld. tabe mælken,
(landbr.) om ko: give mindre mælk. Erfaring
. . har lært, at ogsaa Malkekøer, uden derved

at tabe Melken, kunne benvttes til Pløining.

Duus.SorøeAmt.(1840).23. UfF. tabe sky-
haarene, se Skyhaar. tabe søvnen, se

Søvn 1.1. m. h. t. øjeblikkelig (forbiganende)
tilstand: tabe pusten, vejret, se u. Pust
(II. 1), Vejr. jf. (nu næppe br.): denne kom
løbende frem i fuld Spring, saa hånd var
færdig at tabe sin kande. Dumetius.J.109.

II
m. h. t. (brug af) aandsevner, forestillinger,

10 egenskaber olgn. Kongen havde tabt meget
af den forrige Affection til Dronningen.
Holb.Heltind.1 .241. man taber Appetit, naar
man seer mange Retter paa Bordet, sa.Ep.
VISO. et ungt Menniske staaer den største

Fare for at tabe sin Uskyldighed i et middel-
aldrende Fruentimmers Arme. Ew.(1914).
JY.302. *Jeg kun Erindringen (o: om barn-

domsdagene) har nu tilbage;
|
Gud! lad mig

aldrig, aldrig tabe denl Bagges.IY28. Der-
20 for tabte Polens Døttre deres muntre Smiil.

Hauch.PF.1.212. Hun har tabt betydeligt

af sin Smag for det Cadaver-Lyriske. CAie-

vitzARecke.D.62. (jf. IV for l.å) m. h. t.

gunstig mening ell. venlig følelse (for en): (for

at) han ikke skulde tabe sine gode Tan-
ker om mig. Cit.l838.(HCAnd.BCÆ.L133).
Hun havde . . tabt meget for Hofjægermester-
inden i den senere Tid. Pont.LP. VII 1.82.

tabe (nu alm.: mistej livet. Ew.(1914).IV
30 314. Oehl.EA.(1820).8. AKohl.MP.I.136. jf.

tabe sig selv u. bet. 3.i : at tabe sin Sjel,
det er Faren. Kierk.IY79. Goldschm.Hjl.III.

85. nu især i (faste) forb. som tabe be-
vidstheden (2), forstanden (l.i), hu-
kommelsen (2), interessen (3) (for noget),

koncepterne (3.i), kontenancen, lysten
(2.2) (til noget), maal (II.2) og mæle
(II.2), modet (II.3), pippet (III.4), sam-
lingen (3.2), sans(en) (1.3.2), snøvsen

40 (3), taalmodigheden (2.2) ofl., se Bevidst-

hed osv.
II
med obj., der betegner genstanden

for en sanse- ell. aandsvirksomhed: tabe
noget af minde, af sigte, af syne, se

II. Minde 2, II. Sigte 1.2, Syn 2.s. m. h. t.

retning, som skal følges, spor olgn.: tabe
foden (3.2), færten (1), jagten (1. 1.2),

sporet (II.1.1-2), (1. br.:) vejen (SalmHus.
462.2. Kofoed-Hansen.LD.28). (jæg.) abs.:

tabe, tabe sporet (færten). VigMøll.IIJ.198.
50

II
m. h. 1. et gode, en fordel, rettighed, gunst,

en ønskelig, gunstig stilling ell. tilstand, mon
Hamborger Stad vilde tabe noget med saa-

dan Bormester? Holb.Kandst.il. 3. Alt siden

vi tabte den Ære,
|
Guds Billedes Frugter

at bære,
|
Var Verden forvildet og øde.

Brors.lO. De, som ønske, at kjende Menni-
sket, vil ikke tabe derved, om de nøye legge

Mærke til denne Artikel af mit LevnetsLøb.
Ew.(1914).n:293. Den hele Himmel glad

60 jeg taber, |
Lad kun Seline blive mini Bagges.

Ungd.II.8. Jeg har tabt hendes Kjærlighed.

Hrz.X.338. Kongen kan forflytte Embeds-
mænd . . dog saaledes, at de ikke derved tabe

i 'Em\iedsindtsigter.Grundl.(1849).§22. I Lø-
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bet af det 14. Aarhundrede taber Frankrig

sin aandelige Fererstilling i Europa. OFrm.
Liti.202. Evigt ejes kun det tabte
(efter Ibsens „Brand", 1866). Vogel-Jørg.BO.

155. tabe balancen, se Balance 2. det
tabte paradis, se Paradis 1 og 2.1. jf.:

Det tabte L&nd. JVJens.(bogtit€l.l919). hvor
intet er, har kejseren (ell. kongen^ tabt
sin ret, se u. Kejser 1, I. Konge 2.i. — (jf.

bet. 3.s) uden obj., m. h. t. en anden persons \q

(gunstige) omdømme, interesse (for vedk.) olgn. :

De fleste Mennesker tabe ved daglig Omgang.
Oehl.Digtn.II.331 . Saa har hun ikke brudt
med Ideen, og ikke tabt i mine Ø'me.Kierk.

VI.366. han taber ved nærmere Bekendt-
skab. 51<fer.

II
m. h. t. tid: (op)ofre til ingen

nytte (ell. glæde); (nu alm.:) spilde (II. 4).

vAph.(1759). han forlanger at et Menneske
. . skal tabe sine bedste Aar i sligt et Hul.

RudBay.EP.il. 162. „Jeg frygter for, at al 20

Hjelp her kommer for sildig" . . „Og dog
maae vi ikke tabe noget Øieblik." ^aucA.
RF.I.25. Denne Dag er tabt (spildt) for mig.

MO. i en saa vigtig sag (0: bondefrigørelsen)

bor man ikke tabe nogen dag ell. (jf. bet. 4.i)

[lade en eneste dag gaa tabt, ytring tillagt kron-

Iprins Frederik (VI) i 1786, se EHolm. Kampen
omLandboreformerne.(1888). 108. Vogel-Jørg.

j
BO.278. Jeg har tabt en Dag (o : i dag ikke

Igjort godt imod nogen; en ytring, der tiUægges 30

tlcej^er Titus).smst.305. spec. (jærnb., sport.

\olgn.) m. h. t. (forsinket) afvigelse fra en tids-

ihestømt norm: I Havnene (er) det . . Los-

[ning og haardt Arbejde, og afsted igen for

rikke at tabe Tid. JV.Ien8.LB.92. Rambusch.
\L.106. 3.3) om ting, forhold, egenskaber

'Olgn.
II

m. h. t. en del af tingen, der falder ned,

Isvinder bort. »den blomstrende Lind tabte

•in Blomst, misted sin Sommerduft. OeAi.

\XIX.275. Træerne . . tabte af Løvet. .Kr 40

[jena.DF.147. N. sank sammen som en
IBslion, der taber G&ssen. Kirk.B. 10. mods.
bolde luften (u. Luft 4.8/* cyklen ^bagringen
lesv.) taber luft(en) (JørgenNiels.FL.40)
ieU. (spøg.) vejret (s. d.). ij om sprog(art),

\Ktt€raiur(gren), et forfatterskab olgn., hvoraf
iviase dele (ord, former, litleraturprodukter

lolgn.) gaar til grunde (gaar ud af brug, til-

lintetgøre.i) ; især perf. part. tabt brugt som
adj.: ikke længer eksisterende. Allerede old- 50

islandsk har tabt w-lyden foran r.MKrist.
N.IO. Ordet („diger") synes uden for Sted-
navne de fleste Steder t&ht. Brøndum-Nid-
ien.GG.1.274. (Brandes') ferste, tabte, Studie
over Romeo og Julie. Rubow. JBB.242.

||
m.

h. 1. (positiv, værdifuld) egenskab, i udtryk
tom tabe sin betydning, farven ell.

sin farve, glansen ell. sin glans, inter-
essefn) (I slutn.), kraften (Oehl.Digte.II.

(1823).25) ell. s i n k r a f t (Ew.(1914).l V329), m
kuleren ell. sin kulør (I.3), kvalitet
(1.8), sin smag (l.i) olgn., ogs. tabe i

betydning (CSPet.LiU.808}, smag (PA
Ueib.Il.347), vægt, værdi (Ludv.) osv.,

tabe noget, meget osv. af sin betydning
osv. ell. (især tidligere) tabe af sin betyd-
ning, sine gode egenskaber (ArchivSøvæsen.
11.373), af sine tillokkelser (Rahb.&Sander.
(Riber. I.XI)) olgn.; ogs. abs.: tabe, aftage i

værdi, kraft osv.; forringes. See, Marken
taber nu sin Pragt. SalmHus.66.1. Alt hvad
man giør formeget af, taber Navn af Dyd.
Holb.Vgs.(1731).I.3. Jordens Glæder havde
tabt deres Sodhed for Dig. Mynst.ChrOehl.8.
(hendes) Skjønhed, som ikke tabte ved Ud-
trykket af stille Tungsind. Blich.(1920).XX.
150. Romanen er . . den litterære Kunstart,
som taber mindst ved Omplantning fra

Sprog til Sprog. Stangerup.R.ll. m. h. t. en
tings evne til at fremkalde et gunstigt indtryk:

tabe meget ved siden af noget andet; (tid-

ligere) ogs. abs.: synes ringe(re). naar man
kun seer hende, taber alting selv for hende.
Skuesp.11,3.122. Dette Toi taber ved Siden
af det andet. 3/0.

|| ^ tabe luven (se II.

Luv 2) ell. vinden (KnudAnd.HH.209).
jl

m. h. t. tid, som udtryk for forsinkelse olgn.

Toget over Korsør . . havde 40 Minuters For-
sinkelse, Kalundborgforbindelsen tabte et

Par Timer. Pol.'*/tl941.5.sp.2. spec. (jf. bet.

6.6j om ur, især abs.: gaa for langsomt.

Bugge.Astr.80. MLorentzen.R. 1. 179.

4) part. tabt t- faste forb. efter tryksvagt

verbum. 4.1) (jf. gaa 11.2 slutn.) svarende til

bet. 3.(i-)8: gaa tabt (jf. tabtgaaet^, m.
subj. i flt. d. s. ell. (sjældnere) tabte f'gode

gamle danske Ord, som ellers reent vilde

gaae tabte. Nyerup.LittM.364. Lund.OO.480.
2Sam.l.27(Chr.VI og 1931 afvig.). Pol."/i»

1902.2.sp.l), tabes; mistes; gaa til grun-
de; gaa til spilde. *0g gik der en Smule
Digter tabt,

| Et Menneske blev bevaret.

Hostr.(Winth. Nye Digteaf Da. Digtere. (1863).
147). (Æschylos' „Prometheus") var oprinde-

lig en Trilogi, og baade den første og den
tredie Del ere gaaede tabte. Goldschm.BlS.
IV289. Brevet maa være gaaet tabt under-
vejs. Ludr. Der gaar alt for meget tabt i

en Ovemtettehe. Soya.AV20. jf. bet. 3.i: Lud-
vig XVI, i hvem en Klejnsmed gik tabt (0:

som kunde være bleven en dygtig klejnsmed).

JVJens.AS.214. m. hensobj. ell. (nu alm.)
præp. for: (de talte) halvhviskende, men det
var saa stille, at intet Ord gik mig tabt.

Hauch.VZ.lOO. Kofoed-Hamen.LD.lOO. hvis

. . Verden . . fik Tag i ham, da kunde han
aa tabt for Litteraturen. /saA:Z)tn./''/*'.449.

I
(mindre br.) især om person: gaa (noget)

tabt ell. (nu) gaa tabt af (noget), tabe

(3.3); gaa glip af. Den, som ikke kommer til

rette Tid, han gaaer sit Maal tabt og faaer

Snuus oven i Kiøbet.CiBernA.7T36. Gaaer
nu Lysten ogsaa tabt af den anden Friis,

vil den . . blive beskæmmet hos dens Dyr-
kere. CJHeise. Overs, afPlaton: Dialoger. VIII.
(1859).28. De, der ikke har hørt dem disku-

tere, véd ikke, hvad de er gaaet tabt af.

Leop.OH.44. 4.2) (jf. I. give 6.4 og lO.i; til

88*
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bet. 2(8), i forl. m. give.
||

give tabt ell.

(tidligere) give sig tabt (Moth.Té. Holb.

Paars.246. BiehlDQ.III.228. Heib.Pros.VII.

65. ARosenkilde.MellemSaisoncrne.I.(1872)

.

446), erklære sig for overvunden (og handle

i overensstemmelse hermed); erkende, ind-

rømme, at man er den underlegne, ikke for-

maar (længer) at staa imod, at udføre ell.

opnaa noget tilstræbt; opgive ævred; give

op; give fortabt (3). Jeg har synget i Kap
med 10 Degne, som alle have maat give

sig tabt. Holb.Er. 1. 4. Jeg har saa ont deraf,

at min Søn skal give sig tabt i Latinen.

smst.III.3. da samme Printz paa nye bød
ham Spitsen maatte Robertus igien give tabt.

LTid.1726.222. et Folk, der . . maatte give

tabt for Overmagten i staaende Strid. Moii.

DE.II.351. Rich.TT.19. i sin Tid skulle vi

høste, saafremt vi ikke give tabt (1819: lor-

ssige).Gal.6.9(1907). ||
give spillet tabt,

se u. I. Spil 5.1.

5) refi. tabe sig (om tabe sig selv se u. bet. S.i)

ell. (spec. i bet. 5.2-3 ; nu næppe br.) tabes ell.

(især o) hertil svarende part. tabt brugt som
adj. 5.1) (især tS) bevæge sig af sted ud i det

fjerne ell. ind i en større (opslugende) masse,

et rum olgn., og ikke mere kunne ses (tyde-

ligt); (lidt efter lidt) forsvinde, opsluges,

ikke være til at se (jf. bet. h.z); (især tidligere)

ogs.: fare vild. (især i forb. m. præp.). Det
lille Selvindivid tabte sig (i ruinerne) som
en Vanddraabe i det oprørte Il&y. Bagges.L.

11.98. Folde . . hvor Faarene hentye i stærk

Sneefog, men undertiden tabe de sig, blive

aldeles oversneede, og omkomme i Sneen.
Abildg.&Viborg.F.96. (han) tabte sig snart

for mig i Yhmlen.Grundtv.E.84. *Mængden
spredes, taber sig tilsidst. PaZil/.D.2i. en
Sti, som tabte sig i det høie Korn. Gylb.

(1849).XI1.47. Vi gik atter ud i Solskinnet

og tabte os mellem Menneskene paa Gaden.
Bjarnhof.LE.88. jf. bet. 6.2: Blikket tabte

sig inde i det blaagrønne Væv af Straa.

JVJens.EE.22. (jf. bet. b.i) overf., m. h. t.

(moralsk) udvikling (nedgang): paa det at
fleere Slægter ei skulde anstikkes, og Men-
nesket paa Jorden tabte sig tilsidst under
Dyrene. Balle.Bib. 1.31. Afgaae fra Embedet
for at tabe sig i de simple Borgeres Classe.

Horreb.11.171. 5.2) (især (3) om et menne-
ske(s tanke, fantasi, følelse, blik olgn.): for-
tabe (3) sig. (i forb. m. præp. \). *Føl, men
tab dig ey i SmeTte\Ew.(1914). 11.43. hvor
kunde han ikke tabe sig i Beundring af alt

Stort. Mynst.Brøndst.8. (han) havde tabt
sig i Beskuelsen af det smukke Natursyn.
lng.EF.IV162. *See kun paa mig med den
kjælne Mine,

|
Mens jeg tabes i at see paa

dig. Hrz.Lyr. 1.26. Hun tabte sig i nynnende
Drømiaerier. ORung.P.9. tabe sig i skyerne,
se I. Sky 1.3. jf. bet. 6.1 : *mit Øje

|
. . taber

sig i Himlens høje,
|

Grændseløse Blaa.
Kaalund.EF.'(1877).77.

\\
part. tabt, for-

tabt (3). *i sin Gienstand ganske tabt
|
Han

(0: den modne kunstner) skuer ene sin Per-
sonlighed i den.Oehl.Bidr.II.lO. Hrs.Y.7.

tabt i Beskuelsen. Paiilf.^P. 72. Anders
blev staaende tabt i Synet. Skjoldb.KH. 136.

5.3) (jf. bet. 5.1 ; især fg) om genstand for

sansning olgn.: ikke længer være klart
erkendelig (kunne ses, høres olgn.);

svinde hen; ogs. (m. præp. i): gaa (glide)

over (i noget andet, en anden farve olgn.);

10 fortone sig (i). *Mit Suk i Lovsang tabtes.

SalmHus.42.2. Et Landskab . .
i
Hvor

grønt sig tabte i det hlaa.. Tullin.Maj.AS^.

svagere og svagere lød deres Stemmer, og
tabte sig omsider ganske i Skoven, fih'c/i.

(1920).XV1 11. 163. Det slappe Seil mod
Masten slaar,

|
En Dønning over Havet gaar

I
Og taber sig histude. Z)rac/jm.Z). 46'. (tin-

dingerne) der hemmelighedsfuldt tabte sig

op i det mørke llaar.JPJac.1.60. Roskilde-

20 fjord . . taber sig for vort Blik. Rist.FT.215.

II
om genstand for erkendelse: føre saa langt

bort (saa langt tilbage i tiden), at videre efter-

sporing ikke er mulig. Hans Herkomst taber

sig i de dunkleste Tider. Wand.il/wdesw. /.

79. Kinas Historie taber sig langt tilbage i

den graa Oldtid. NMøll.VLitt.1. 9. 5.4) (nu
vist kun med overgang til bet. 5.3 ell. b.5) i

al alm.: (efterhaanden) ophøre at have
betydning ell. eksistens; forringes;

30 mindskes; forsvinde. Fornuften taber sig

altid i samme Grad hos Mennesket som Over-

troen tager til. Kraft.VF.291. denne For-

bindelse (med England) maatte aftage og

efterhaanden tabe sig. Molb.DH.II.40. Krea-

turerne tabe sig i Vriis. 8MBeyer.E. 63. Dette

Tidsskrift taber sig mere og mere (bliver

mindre godt). VSO. 5.5) som udtryk for, at

et levende væsen (især en person) aftager i

sundhed, (sund) skønhed, kraft, legems-
40 fylde (huld) olgn.; skæmme sig. „Jo, I

er ret en Smuk!" . . „Det er sandt, det har

min Moder tit sagt mig; men jeg har tabt

mig noget siden den Tid." ySkuesp. 111,1.90.

Hvor han dog har tabt sig. Wied.MB.11.81.

Køer, som ere fodrede stærkt paa Stald,

tabe sig . . naar de komme paa Græs.

LandmB.II.102. i den sidste Tid . . havde
hendes Udseende . . tabt sig foruroligende.

Pont.LP.VII.124. (en) Husmandskone-Til-

50 værelse, hvor man sled og slæbte og fødte

Barn efter Barn og „tabte sig". JørgenNiels.
FL. 10. jf. bet. 5.4: Makrelen er en Fisk, som
hurtig taber sig og altsaa let fordærves.

FrkJ.Kogeb.144. 5.6) (jf. bet. 3.3 slutn.; dial.)

om ur: tabe (3.3). DanmarksFolkeminder.IV
(1909).33. FrGrundtv.LK.37. Hedebo 155.

Tabel, en ell. t et (LTid.1754.367). [ta-

'bæl'] (tidligere ogs. (skrevet) Tabelle. LTid.

1723.117. Forordn.''U1781.§85. JBaden.
60 FrO.). fit. -ler. (ligesom ty. fr. tabelle fra

Int. tabella, lille tavle, dim. til tabula, se

Tavle) I) (især fagl.) oversigtstavle med
stoffet ordnet i et let overskueligt kolohne- ell.

rubriksystem (paa en større ell. mindre blad-
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side), i olm. med kortfattet (oplysende) tekst

foroven i et hoved ell. (og) i en forspalte samt

det paagældende system af data (især tal) i

kolonnetns ordnede rubrikker (,,foden", jf.

Tabelfod u. Tabel- i ssgr.). (jeg) satte . .

gandske upartisk den Beqvemmlighed, jeg

nød, imod den Ulykke jeg leed, og det paa
en ordentlig Tabelle, ligesom Debet og
GTtå\t.RoUnson.I.104. Astronomiske Tabel-

ler. t"^p/i/i 76;^/ statistiske Tabeller. //auc?», lo

RF.I.loo. Tabel over Hoj- og Lavvande.
Scheller.MarO. Selmar^202. kronologisk, nau-

tisk tabel, se kronologisk, nautisk, (skol.,

foræld.) om læse- ell. skrivelabel: Reskr.**U*

1826. AarbFrhorg.1918.135.
|| f om illustra-

tions-iavle. (værket skal) indeholde 306
Kaaber-Tabeller; hvorpaa Fuglene med deres

Farver i levende Live skal afskildres. LTtd.
1744.425. 2) spec. (jf. Tavle; skol.) om
skematisk opstillitig, tabel (1), der angiver de 20

lavere tals funktion inden for hver af de fire

regningsarter ; regnetabel; især (jf. Emolet^;
multiplikationstabel; ogs. om hver enkelt

rubrik heraf (fx. 6-T&hellen. HansPovls.HF.
33. naar det i Hoved- Regningen gaaer over
Ti-Tabellen, som jeg lærde i min Barndom,
saa er jeg heet. Grundtv.BrS.231. li-Tabellen.

KMunk.F.72); ofte i udtr. den lille tabel,
med (9 ell. alm.) 10 rubrikker for de (9 ell.)

10 første tal i talrækken, mods. den store 30

tabel, med (10) rubrikker for de følgende

(10) tal. Jaastad.Regnetabeller.(1798).2. en
Stymper, der saadan til Husbehov kan den
lille Tabel. Kierk.XIII.440. ganske smaa
(skoledrenge) hvis hele Bagage var Mad-
kassen og den store Ta.hel.Esm.1.16. *Et
Slag skal staa (0: i skolen) . . |

om hvem
der klarer sig bedst i Tahel. JVJens.Paaske-
badet.(1937).61.

J|
i sammenligning ell. overf.

Hun har lært Philosophiens store og lille 40

Tabel HCAnd.(1919).IV179. De er saa sik-

ker paa Deres Oraraade, som et Skolebarn i

den lille Ttihel Schand.AE.323. Parlamen-
tarismens indviklede Problem vilde (Berg)
saa at sige regne ud efter den lille Tabel.

EHenrichs.CB.53. Hun havde tjent sig det
solide til. Han (0: en landstryger) stod ikke
længer i hendes Ta.he\.Stuck.III.451. Ta-
bel-, i ssgr., især af Tabel 1; saaledes bl. a.

(især fagl.) Tabel-form, -oversii^t, -sam- 50

iing, -værk (spec. om trykt (statistisk) værk
i tabelform. Statistisk Tabelværk. ^fto.7<ite/.

1835 ff.). saa kan man jo see efter i Tabel-
værket, hvor Mange der døe hvert Aar af

MnngeT.Kirrk.V1.446. Tegninger og Tabel-
værker. /'o«(.LP.//.4. ;/.; Tabelværks-Klere-
liet (3: de ledende civilingeniører) hcrhjem-
me.smst.45), (sj.:) -væsen ((det) ligesaa

ufolkelige som aandløse Tabel-Væsen, hvor-
efter et Riges Magt og Anseelse, Vee og Vel, 60
skal ene beroe paa Antallet af Mile, Skatte-
Ydere, Rigsdalere og afrettede Heidukker.
Orundtv.Udv.X.51. det ramtyske T&heUai-
»en.sa.Smaaskr.lQS).

|| (foræld.) om forhold

vedrørende en ældre statistisk statsorganisation

og dertil hørende lovbefalet afgift (i første halv-

del af 19. aarh.): Tabel-fond (Blich.(1920).
XXIV18), -kasse (Cit.l839.(Hjort.B.II.

275). jf.: Tabelkasse-Afgiftens Ophør. Pi.'«/.

1841), -kommission (i tiden 1833-1848 (jf.
-kontor/ Sal.'XXI1.163), -kontor (i tiden

1797-1833 (jf. -kommission;. VSO. Sal*
XXII.163).

II
spec. (bogtr.) Tabel-fod (ta-

bellens (tal)kolonner („fod")), -hoved, -ko-
lonne, -kolumne, -sats, -skema, -streg,

-sætter ofi. (se Selmar.^201ff. Selmar.'225.

234). II
Tabel-bog, (især foræld, ell. dial.)

bog med (regne- ell. læse)tabeller. Tabelbog.
HCHolm.(bogtitel.l831). om abc: KulsvierB.

150. UfF.(jy.).

Tabelet, en. se Tablet.

tåbelig, adj. ['ta-bali] ({g, 1. br.) som
kan tabes, mistes. vAph.(1759). der er

ingen Selvmodsigelse i, at min Kone døer,

hun er jo dødelig; ingen Selvmodsigelse i,

at jeg taber min Eiendom, den er jo tabelig,

Kierk.XI1.105. VSO. MO. jf. Tabelighed.
vAph.(1759). Kierk.X.33.

tabellarisk, adj. [tabæ-, tabe-, tabs-

la'ris^] {jf. lat. tabellarius, «/?. af tabella

(se Tabel); fagl.) som efter sin form svarer

til en tabel (1); som har form af en tabel,

bestaar af tabeller. Forordn.^*U1781.§85.

tabellariske Oversigter. Kierk.IV332. tabel-

lariske Opstillinger. Selmar.^206.
Tabeltar, en, se Tabulatur.

Taber, en. flt. -e. person, der taber.

II (1. br.) til tabe 1: Med Hitte-Gods hvor-
dan forholdes bør,

|
Hvormeget Taberen

og Finderen tilhøi.ChrFlensb.DM.1.172.
|j

{mods. Vinder; navnlig sport., efter eng.

(a good) loser) til tabe 2(8). Vinderen og
Taberen , . (i Spil).vAph.(1759). ingen Taber
har været saa forbandet nær ved uafladeligt

at \inde.JacPaludan.IH.33. især i forb. en
god taber, om den part, der formaar at tabe

paa værdig (korrekt, sømmelig) maade. (tennis-

spilleren) viste sig som „en god Taber" og
trykkede hjerteligt den unge Sejrherres

Haand. PoV^'xd932. 8. sp. 1. OadsMag. 1942.

531. mods.: en daarlig ell. slet taber, uegl.:

Stavnstrup.DS.25.

Tabernakel, et ell. (nu ikke i rigsspr.)

en (IIørn.Moral. 1.86. LTid.1725.567). [ta-

barinag(3)l] best. f. -et (2Mos.26.1(ChrVI).
Levinsen. Real-Concordants. (1854). 340) ell.

(nu) tabernaklet; flt. tabernakler, {ænyd.
d. s. (glda. (m. lat. f.) tabernaculurn (Mand.
^0)); fra lat. tabernaculurn, (brædde)hytte,

telt, afl. af taberna, hytte, bod; jf. Taverne
og Kontubernal) I) (jf. Kirketelt; bibl.)

jødernes tæppedækkede træhelligdom
(under vandringen i arkenen), du skal

gjore Tabernaklet (1931: Boligen^ af ti

Tepper . , Og du skal gjøre Fjelo til Taber-
naklet (1931: BoligcT\).2Mos.26.1ogl8. Vid-

nesbyrdets Tabernakel var iblandt vore
Fædre i Ørken. ApO. 7.44. CFBalslev. Bibel-
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hisL(1844).20. (han) førte os til Synagogen
(o: i lAvorno) . . oppe ved Tabernaklet puf-

fede og skjød den Ene til den Anden. HCAnd.
ML.142.

II (jf. bet. 2; især relig., poet.) i

sammenligning ell. med videre (uegl.) anv.;

saaledes bl. a. om sjælens jordiske bolig (lege-

met): vort tabernakels jordiske huus (1819:
vort jordiske Huus, denne Hytte; 1907:

vor jordiske TelthoU^). 2Cor. 5. l(Chr.VI),

jf. Slub.47. især om (hvad der føles som) en
helligdom (3): *I Skovens Tabernakel

| Han
(o: Amor) tænder da sin F&kkel. Oehl.Digtn.

1.133. *Min Kone, den Stakkel,
|
min Een-

somheds Fakkel,
|
min Sjæls Tabernakel.

Aarestr.ED.191. *Himlen gløder som et

fjernt
|
med Stjernetinder tjeldet Taber-

nakel. S'<mcå:./S'.2(?. Frøken Hansens Vin plejer

da at være allright — i al Fald, naar den
serveres herinde i selve Tabernaklets Aller-

helligste (o: i pensionatværtindens private

stue).ERaage.PalaisErotica.(1919). 127. 2) om
rum, der (i form, konstruktion) minder om
et tabernakel (1). 2.1) (katolsk-kirk.) taarn-

lignende gemme for hostien; alterskab.
JBaden. FrO. Schindler. Liturgi. (1928). 32.

2.2) (kirk.) kirkeniche til helgenbillede.
JBaden.FrO. Brandes.MB.107. 2.3) (jf. bet.

3; spøg., jarg.) om gøglertelt olgn. *0g vi

saa' Mester Jakel
| Og Schjønstrøms Taber-

nakel. .SgianareJ././Oy. Min Bedstefaders Telt

(paa Dyrehavsbakken) hed intet mindre end
„Schenstrøms Verdensteater og Cirkus", po-
pulært kaldet „Ta,heTnsik\et".Schenstrøm.Fyr'

taarnetfortæller.(1943).6. 3) (spøg., vulg.; 1. br.)

med videre (nedsæt.) anv. 3.1) (jf. V Skur 3

og Spektakel 3^ som nedsæt, personbeteg-
nelse (skældsord). Hjortø.OS.77. 3.2) (jf.

bet. 2.8 og Spektakel 2) støjende morskab;
fest (3.2); sjov; i forb. som holde taber-
nakel. Akademikeren.^"/itl935.2. Socialdem.
**M945.Sønd.l.sp.3.

Taberne, en. se Taverne.
Tabe-svend, en. (af folkevisesprogets

taber suenne (flt.) (DgF.1.126), af uvis bet.

(se Kalk.lV.290f.), men af PSyv (PSyv.Viser.

(1695).117) forklaret som tabe Svenne, for-

tabte personer ^„perditi homines"; jf. Abrah
NyerRahb.I.440) ; sj.} person, som taber (i

kamp), ikke holder stand, hører til et tabende

parti (jf. Moth.T3). den Tid, jeg, som een
af det ewaldske Parties Tabesvende var i

fuldkommen Ugunst. NyerupRahb.VI.292.
tab-givende, part. adj. (1. br. tabs-.

VerdenGD.III.167. HistTidsskr.lOR.VI.709).
(især -f) d. s. s. -bringende, de kortere Be-
fordringer . . antages for at være tab-
givende for Banerne. Jemianer."/ii939.3.
sp.4. -kort, et. se Tabskort.
Tablatur, en. se Tabulatur,
Tablean, et. [ta'blo] best. f. -et [ta'bloJaO

flt. -er [ta'bloJarJ (fra fr. tableau, dim. til table,

se I. Tavle) 1} fremstilling i billedform; dels (tid-

ligere; jf. Kunsttableau) om maleri. JBaden.
FrO. jf.: vort Liv har vel udgjort et af de

skønneste Tableauer, som den menneskelige
Natur er i Stand til.Cit.l763.(AFriis.BD.II.

360). dels om særlig arrangeret (virk-
ningsfuld, malerisk) scenisk opstil-
ling (med kraftig, farvet belysning), i et

skuespil ell. især som selvstændigt arrange-

ment (ved scenisk forestilling ell. (især tid-

ligere) til selskabelig underholdning) ; i ud-
tryk som arrangere (Chievitz.FG. 139),

10 sjældnere stille (Drachm.D.54) tableauer,
staa i (se u. staa 2.i^^ stille sig (op) i

(Tandr.Kl.15) tableau, ogs.: sidde (MLo-
rentzen.R.1.47) , staa tableau olgn. man
tilberedede en lille Forestilling af hvad man
kalder et lz\i\ez,u.Gylb.lV.208. Først var der
Tableauer, det er levende Mennesker, der
sidder ganske stille ligesom et Maleri. Ungd
Gl.1.236. det fædrelandshistoriske Tableau i

Erik og Ahel.VilhAnd.AO.il. 140. jf.: Natur-
20 ligvis er Landet (o: Italien) smukt, men lidt

for meget Tableau, altfor meget Idyl. And
Nx.SD.3.

II
spec. (talespr.) anv. som udraab,

især til fremhævelse af en pludselig indtraadt

overraskende, pudsig, latterlig, pinlig situa-

tion. FrOpffer.BV.39. en dansk Sergent (var)

indkvarteret hos en Landmand paa Als . .

23 Aar (senere) faar han . . en uventet og
værdifuld Gave i Skikkelse af en rankvoxen
Mø paa 22 Aar, der kaster sig om Halsen

30 paa ham og kalder ham Fader. Tableau!
Hostr.US.II.9. CHans.F.386. 2) (fagl.) (elek-

trisk virkende) signaltavle til angivelse af
signalers og sporskifters stilling (jf. Sportavle

2) ell. anv. som nummertavle paa hotel olgn.

HHolst.Elektr.1.81. OpfB.*II.608. jf. Ta-
bleauapparat. DSB.OrdreK.9.
Tablet, en ell. (nu ikke i rigsspr.) et

(JBaden.FrO. i bet. 2.1 : HMikkels.D.140.
VSO. SjællBond.27. i bet. 2.2: JKinch.Ribe.

40 1.(1869).652). [ta'blæd] (ogs. (skrevet) Ta-
blette. JBaden.FrO. ORung.SM.99. Sal*
XXIII. 7. — i bet. 2(i) (tidligere ell. dial.) Ta-
bulet. HMikkels.D. 140. JBaden.FrO. VSO.
jf.Feilb.III.779. Tabolet, Tabelet (UfF.),
se u. bet. 2.a (Tablet-kram, -kræmmer).
Tav(e)let, Tavolet (Meyer.'), se ogs. u. bet.

2.\). flt. -ter. {penyd. tabulet (i bet. 2.\), ty.

tablett ell. (i bet. 2) tabulett; fra fr. ta-

blette ell. (i bet. 2) ital. tavoletta, dim. af

50 lat. tabula, tavle (se 1. Tavle^)

1) (foræld.) lille skrivetavle; spec. som
pi. (efter fr. tablettes^ om en lille optegn el

-

sesbog (notebog, tegnebog) med blade af elfen-

ben olgn. (jf. Tavlebogj. Primon.Lexicon.

(1807). „jeg skrev (gaaderne) op i mine
Tabletter" . . Hun tog op af Lommen en
lille Bog med Fløielsbind og Elphenbeens
Bl&de. CBernh.OM.11.214. jf.: en allerkjæ-

reste Tabletbog, med hendes Vaaben i

60 Email. sms^.207.

2) (især foræld, ell. dial.) om (tavleformet)
j

møbel, hylde olgn. 2.1) (jf. Hængerum og
j

Tabulatur 3,ij amagerhylde; pyramide
|

(3.8). TroelsL.*IL56. Hedebogen.(1909).33. !
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Paa et kunstfærdigt udskaaret Tavlet var

anbragt nogle fine Ko])pcr. Strange. P. 1. 149.

AarbKbhAtrii.1930.15. NationalmusA.1939.74.

der hang en Tavelet helt fuld af Sølv-

balsambosser og slebne Gl&s. Baud.HS.302.
FrGTundti.LK.39. AarbTurist.1925.59. Feilb.

BL.56. Baud.GK.49. Uhrskov.DagligtLiv.

(1924).80. LollO. 2.2) flad kasse (bakke,

plade, indlæg til skufle), ofte med af delte

rum, fx. (fagl.) til anbringelse af mindre lo

museumsgenstande, mønter, medaljer olgn.

Skoleprogr.Herlufsholm.1867. 105. KuUurmin-
der.1939.116. \\ spec. (nu sj.) om en om-
vandrende smaahandlers (bissekræmmers) va-

rekasse. JKinch.Ribe.I.(1869).652. især (jf.

Bisse-kram, -kræmmer^ i ssgr. Tablet-
kram (^Tabolet-: Cit.l727.(KbhDipl.VIII.

721). Tabelet-: Reiser.V201. Tabelets-:

HMaithiess.SJ.159), -kræmmer (Meyer.^-*

Tabelet-: FruentTid.l770.Nr.6.sp.2. Ta- 20

bulet-: Amberg. IGKohl.ReiseriDanmark.
II.(overs.l848).130. PersonalhistT.1937. 137.

jf. Feilb. (u. tavolet, tavoletkræmmerjj.

3) skivedannet (rund ell. firkantet)

kage (I.3.i) af sammenpresset pulver,

fitær indeholdende en bestemt afmaalt mængde
af et i handelen værende stof, spec. lægemiddel

(jf. Bouillon-, Mol , Soda-, Sove-, Sprittablet

ofl.). Meyer.* ORung.SM.99. PharmDan.

l(1933).524. jf.T:sLhletma.3k\n(i.Apot.(1938). 30

hl. Tabletmasse. BerlKonv.XXI.lll.
||

i(i8CBr f) om flade (terningformede) stykker

laf (hugget) melis. Hage.*906. jf. Tablet-
ttukker. SønckeKnudsen.Næringsmiddellære.

l(1924).127. LovNr.53*U1935.§l.
Taboret, en. se Taburet.

Tab«-, i ssgr. især {Y) af Tab l.i (jf.

[Tab-^. -depot, et. haandpant deponeret i

\en bank som sikkerhed mod tab, som banken
jfnaatle komme til at lide ved en kredit ydet 40

IW tredjemand. Lar%do.Bankpraksis.(1926) .95

.

iBank-Aarbogen.1941.302. -fri, adj. spec.

Hl (®) om dampmaskine: som arbejder uden
mu>, der kan fremkaldes af skadeligt rum, utæt-

Iheder olgn. PSchrøder.Maskinlaere.II.(1916).
:2ll. -givendef part. adj. se tabgivende.

•kaution, en. kaution, if. hvilken kreditor

[først kan rejse krav over for kautionisten, naar
W endelige tab paa debitor er gjort op. Lando.

\Iiankpraksis.(1926).94. Bank-Aarbogen.1941 . 50

\Z02. jf. Tab s kautionist. Lassen.AO.*950.
•konto, en. konto, som udviser en forret-

? omheds tab (udgifter, nedgang i

b 1) i et driftsaar; især i forb. ge-
lYiaat- (s. d.) ell. vindings- og tabs-
'konto olgn. (jf. u. Tab l.i, taoe 2.1^,

ForrikrL.i48. Hage.*1142. Vindens- og
Thhskonto. Højesleret8tid.l892f93.211. Vin-
åen- og Tabskonto. En samlet Opstilling

over Indtægter og Udgifter. Bank-Aarbogen. 60

1942.298. -kort, et. ^ kort, som kun giver

udsigt til tab. Branner.DK.16. Pol"fil945.
Sønd.ll.sp.l. (spilleren) afkastede . . de to

Tabkort i Spar (9: 2 smaa sparer). Berl

Tid.**/il945.Aft.2.sp.4. -liste, en. ijj til

Tab 1.3, 2: liste (fortegnelse) over de i et

slag (en krig) faldne (fangne, saarede). Jeg
havde siden Krigens Gjenudbrud ivrigt spei-

det efter dit Navn i de Tabslister, Aviserne
bragte. PalM. IL. III. 469. Lauesen.RV 146.

-protest, en. protest af en bortkommen
veksel forinden udløbet af protestfristen. Las-
sen.SO.349. Hage.*675.

t Tabst, en. (ænyd. d. s.; rimeligvis af

Tab ved tilknytning til Gevinst (jf. Fangst,
Hugst ofl.)) tab. Moth.T4. som (kaarderne)

ej vare af stoer værdie var tabsten ej heller

ræt stoer (o: al de kom bort under forsendel-

sen). JJuel.295. Sorg, Fortræd, Gremmelse,
Tabst paa min liehen.Æreboe.248.

tabt-gaaet, part. adj. ((g, sj.) som er

gaaet tabt (jf. tabe i.i). de i Krigen tabt-

gaaede . . Heste, ilffi.i849.i73. afskrifter . .

af den oprindelige, tabtgåede original. Forf
Nut.VIII.199.

I. Tabu, en (AntonThomsen.Religion og
Religionsvidenskab. (1911). 18. Tilsk. 1927. 1.

173) ell. et (Saaby.'-' Gelsted.JVJensen.

(1938).22). ["ta-bu] ell. (efter eng.; nu sj.)

[ta'bu'] (jf. skrivemaaden Tab uh. Blich.

(1920).X.165.XXV1.209). flt. (1. br.) d. s.

(KnudRasm.MS.III.21. JSMøll.MB.20).{fra
eng. taboo, substantivering af II. tabu; især

etnogr., religions-hist. ell. (uegl.) O) I) det

forhold, at noget er (anses for ell. er-

klæres at være) tabu (II); (tro paa, an-

tagelse af et) absolut (natur- ell. moral-

bestemt) forbud mod visse handlinger ell.

ord (udtryk); (tro paa en tings) hellighed
(ukrænkelighed, unætmelighed). Meyer, '^ (de,

der har rørt ved et lig) anses . . endnu et helt

Aar efter Dødsfaldet for urene og er under-
kastet forskellige Tahu.KnudRasm.MS.III.
21. Overtrædelse af denne Tabu vil medføre
Sygdom. Bangsted.EV46. m. h. t. forbudne

(spec. usømmelige, obskøne) ord ell. udtryk:

De engelske Forfattere selv har vel . . været
saa gennemtrængte af det gængse Snerperi,

at de har fundet Tabuet helt naturligt. Ge/-

sted.J VJensen.(1938).22. Jesp.Sproget.(1941),

161 ff. 2} noget, der er (anses for ell. erklæres

at være) tabu (II); noget helligt (ukræn-
keligt), unævneligt; især (uden sikker ad-

skillelse fra II, tabu^ anv. som præd. (fran-

ske piger) nævne Alting med sit rette

Navn — reent ud; der er ikke et Ord i det

hele Lexicon Tabuh for dem. Blich.(1920).X.

165. IISchwanenfl.In.449. KNyrop.OL.VI.38.
Hun havde skuffet ham tusind Gange, men .

.

Hun var . . hans Tabu og hans umenneske-
lige Vnhertetsdrøm. Branner.DK.97. II. ta-
bu, ubøjeligt adj. ['ta'bu ell. (nu sj.) ta>bu>]

{fra eng. taboo, opr. polynesisk ord (m. bet.

„(skarpt) afgrænset") ; etnogr., religions-hist.

ell. (uegl.) (0) om person ell. ting: som er
udstyret med særlige, for andre frem-
mede, farlige (sjælelige^ kræfter, og

som man derfor skal vare stg for, holde sig
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uden forbindelse med, omgaas med forsigtig-

hed; i videre anv.: som ikke maa berøres
ell. omtales; forbudt; næsten kun (jf.

I. Tabu 2) anv. som præd., i forb. erklære
(noget) for tabu (Saaby.^-^), være tabu
olgn. Meyer.^ (han omtalte) det, som vi havde
ment maatte være ,M^u".Gjel.Mi.383. Sine

Steder er Høvdingen tabu for sine Omgivel-
ser . . Det er farligt at røre ved hans Klæder.
Pullich.Religionshistorie.(1935).9. Sommeren
igennem er de bølgende Kornmarker tabu
mod Forstyrrelser fra arkæologisk Hold.
JohsBrøndst. VK.33.
Tabulatar, en. [tabula'tuJr] ^Tavo-

latur. Feilb. (i bet. 3.2). Tablatur, i bet. 1-2:

Holb.MpS.267. MusikL.(1801).247. Leth.

(1800). jf. JBaden.FrO. VSO. Tablature.

Musikkat.49. Tabeltur. i bet. (l-)2: 3Ioth.

T4. jf. VSO. Taveltur. JllSmidth.Ords.

(bet. 1, 3.1 og s)), fil. -er. {ænyd. d. s., sv.

ty. d. s.; fra fr. tablature; afl. af lat. tabula,

tavle (se I. Tavle^) \)(jf. Tabeli; nu næppe
br.) regel; forskrift; vedtagen form;
især (jf. bet. 2) i forb. efter tabulatur(en),
efter vedtagne (strenge, stive, kunstige) regler.

*Ved venstre Side gik Hr. Fastus fræk og
suur,

I

Med Castcllanske Trin som efter

Ta,hla.tnT.IIolb.MpS.267. Han giør mig ra-

sende med sine Artigheder . . han er im-
mer efter Ta.hl3Ltnien.Biehl.(Skuesp.III,6.

10). TBruun.Y165.VII.244. JBaden.FrO.
JHSmidth.Ords.160. *en ærlig Danne-Qvinde,

I

Som gaaer det simple Trav foruden
TdihlatUT. Wadsk.Brudev.X.A4^. 2) (J",
foræld.) noder som udtryk for et musik-
stykke(s melodi); ogs. spec. om en tidligere

(for orgel og lut anvendt) toneskrift med
bogstaver ell. tal i st. f. noder. Moth.Té.
MusikL.(1801).247. MusikL.II.378. 3)(dial.,

nu næppe br.) med videre anv. (ved tilknyt-

ning til forsk, ord af nærstaaende form).

3.1) d. s. s. Tablet 2.i. JHSmidth.Ords.160.
3.2) d. s. s. Pulpitur. Feilb.in.779. 3.3) som
nedsæt, personbetegnelse (om en ældre
kvinde). JHSmidth.Ords.160.
Tabnlet, en. se Tablet.

Taburet, en ell. f et (Blich.(1920).

XXIV53. Chievitz.NF.71). [tabu'r^d] (sj.

(skrevet) Taboret. JaeBircherod.FF.86). fit.

-ter. (fra fr. tabouret, afl. af ta(m)bour,
tromme (se Tambur^; muligvis med henblik

paa stolens (opr.) runde form) \) i al alm.:

(rund ell. firkantet) stol uden ryg- og
sidelæn. vAph.(1759). Skuesp.X.365. Heib.
DP.41. Ude i køkkenet sætter hun sig paa
en teibuiet.HNorlev.L.115. alm. om klaver-

stol: Bergstrøm.Ve.93. jf. Klavertaburet.
AaDons.MVlW. 2) med særlig anv., egl. om
en (rund, polstret) taburet (1), der (ved et

hof, spec. det franske) var forbeholdt særlig

fornemme personer (jf. SaVXXlU.9 samt:
det er (i Frankrig) Duchessernis Ret at
sidde paa en Tabouret i Dronningens Pre-
aence.Klevenf.RJ.93); (siddeplads, der hø-

rer til en) højere embedsstilling (jf.:
Paa en af Direktionstaburetterne sad
. . Molbech (som teaterdirektør). OThyreg.B.
173); spec. d. s. s. Ministortaburet. det
(vakte) Overraskelse, da den . . temmelig
nybagte Politiker pludselig hævedes op
paa Taburetten og blev Indenrigsminister.

HWulff.DR.411. Wied.Fæd.275. jf.: Rasmus
Andersens Bronce-Statue af C. Berg, der

10 staar op, fordi han aldrig i Livet fik en
Taburet at sidde paa. VortLand.*U1906.1

.

sp.6. navnlig (nedsæt.) i udtryk som hænge
fast ved ell. paa (Blækspr. 1911.2), klæbe
(2.3) til ell. klamre sig til (EBrand.GG.
11) en ell. sin taburet olgn. jf. (nedsæt.):

1858 (træder Andræ) ud av regeringen . .

Taburetklæber er han 'ik\ie.HistMKbh.

3R.1.310. Taburetklæberi.B.T."/,7Ji22.9.
sp.2.

20 tab-voldende, part. adj. (især t)
d. s. s. -bringende. BerlTid."/iol922.M.5.sp.l.

jf.: Tab, som ikke skyldes Retsbrud fra Tab-
volderens Siåe. Lassen.AO.*972.

Tacet, en. se Tazet.

tachere, v. [ta'/e'ra] -ede. (laant fra

fr. tacher, plette (af tåche, plet), ell. opstaaet

ved sammenblanding af tangere og touchere;
billard.) træffe en bal (med sin egen bal) paa
siden, saa at den kun strejfes; tangere;

30 skære (IY7.2); snitte (III.5.1); frisere (4).

Meyer.' Billardb.l8. Billard.(1933).13.

tackle, V. ['tagla] (ogs. skrevet takle^.

-ede. vbs. -ing (HBendixen.Alt omFodbold.
(1942).57). {fra eng. tackle, forsyne med
udrustning (takkel), lægge haand paa, (an)-
gribe; se I. takle; sport.) i fodbold: angribe,
gaa løs paa, søge at stoppe (en mod-
stander) for at faa bolden fra ham. ACMeyer.
Idr. 11,7.44. Han skal øve sig i at tackle en

40 Spiller, som han løber i samme Retning
med, og . . i at tackle en Spiller, som
han gaar imod.HVestergaard.Fodboldbogen.*

(1918).65. da du taklede den lange Sven-
sker, gik han omkuld, som om han var
ramt af hynetPoV^'21928. 19.sp.l.

I. Tadder, en. ['ta&Oar] (ogs. Tarre,
Tar(e) ofl. JTusch.84.86.302.361. Feilb. jf.

RasmHans.M.65. Skovrøy.LM.92). (ænyd.

d. s. (i bet. 1: Vider.111.22. i bet. 2: PKyl-
50 ling.Viridariumdanicum.(1688).168),sv. dial.

tattra; fra ty. taterkorn olgn. og vel egl. om
tatarisk boghvede, Fagopyrum tataricum (L.)

Gaertn., maaske laan østfra, jf. polsk tatarka,

finsk tattari) I) (nu kun dial.) boghvede,
Polygonum fagopyrum Ij. (Fagopyrum sagit-

tatum Gil). Moth.T4. Hornemann.OP.381.
Hubertz.Ærø.(1834).252. MDL. VSO, JTuseh.
86.302. Frem.DN.263. Feilb. 2) (nu næppe
br.) 2( vikke af arten Vicia tetrasperma (L.)

60 Schreb. (ell. Ervum tetraspermum) ; t adder

-

linse, -vikke. JTusch.84.
II. Tadder, en. fit. -e(r) (jf. ndf. samt

Feilb.). (ogs. Tarre olgn.; flt. -r). (ænyd.

d. s.; vist besl. m. no. dial. taata, sut, patte-
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klud, yver, ogs.: tud, kødtap, .sv. dial. tåde,

sut. no. og sv. dial. tatte, patte, kvindeiryst;

jf. ogs. Hungertitte; dial.) vorte, udvækst
paa huden af heste og kvæg. Moth.Tå. for

Taderer paa fee smores med Snitris olli.

Cit.l785.(Boers.VetF.194). MDL. Feilb. En
af de gule Hannoveranske Hopper en Tarre
aftaget paa Hovedet. Cit.l791.(MdsskrDyrl.

LVI.496). Vorter og Tarrer . . Tarrer findes

især lios Ungkvæg, de er langt storre, meget lo

karrige, kodagtige Udvækster og bløder

oite.Boers.yetF.193. LandhO.IV.808. UfF.

jf. Feilb.

III. Tadder, en (VSO.) ell. (i bet. 1)

et (Esp.492). {til tadre; ;/. Tjadder) I)

(dial.) som vbs. til tadre: snadren; snak;
spec. om gæssejies hekken. Moth.TS. Molb.

HO. Esp.492. 2) (jf. Taddergaas; nu næppe
br.) \ knortegans. Moth.To.
Tadder-, i ssgr. bl. a. til I. Tadder 1 20

(dial.) ssgr. som Tadder-grød (RasmHans.
M.65. Skovrøy.EF.148), -halm, -mel, -sæd

ofl. -gaas, en. (ænyd. d. s.; til tadre; jf. ni.

tatel-, taatgos; sml. Tatergaas, Tjaddergaas;

nu kun dial.) \ d. s. s. Knortegaas; ogs.

om ktrinde, som aldrig kan tie stille. Moth.
T5. Funke.(1801).1.162. VSO. MO. Bornh
OS. -korn, et. (dial.) ^ d. s. s. I. Tadder 1.

MDL. VSO. -linse, en. ^ d. s. s. I. Tad-
der 2. Hornemann.OP.381. Lange. Flora.848. 30

MøllH.IVnO. -vikke, en. ^ d. s. Drejer.

Foderurter. (1837). 159. MentzO.Bill. IV 106.

Rostr.Flora.I.'*(1943).303.

tadre, v. -ede. vbs. jf. III. Tadder.
(ænyd. d. s., jf. sv. f tattra, no. dial. tadra,

tjadra, tatra, tjatra, nt. taddern, mnt. holl.

tateren, eng. tatter satnt ty. dattern; egl.

lydord; jf. tjadre, Taddergaas; dial.) snadre;
sladre; spec. om gaasens stemme. Moth.TS.
(saa) begyndte de atter at passiare. „Gud 40

ved, hvor I faar alt det fra, som I tadrer
om." KBirkGrønb.BS.307. Esp.492.

ta'c (taer, taet), se II. tage.

Tafel, et. se Taffel. Tafel-rnnde,
en (II. (sj.) et (Oehl.Digte.(1803).183. Borch-
ten. FF. 1 1.309). [ta(-)f(3)l"rond8 ell. ita(-)f(3)l.

ironda; sj. -rona] (ogs. skrevet Taffel-. Sal.*

XXI 11.15. AaseHan8.Vr.92). (jf. glda. thcn
taffelrundæ skaræ, skaren (af kong Arthurs
mænd) om det runde bord; fra ty. tafelrunde, 50

mht. tavelrunde (efter fr. table ronde^, egl.

om „det runde bord" ved kong Arthurs hof, se

u. III. rund l.i) I) (foræld., poet.) kong
Arthurs runde bord. 'Sangen besieler ei

Kiemper meer
|
om det herlige Tafelrunde

(cv ioTS\un(le).Oehl.Digte.(1803).lS3. jf.: de
saa kaldede Riddere af den runde Tafel.

LTid.1753.48. 2) kreds af pertoner; dels

(foræld., poet.) om kong Arthurs tnænd(om
det runde bord). • Hvert Kvad, som er af 60

Skjalde lagt
|
Om Tafelrundcns Riddernragt.

Hecke.Bn.94. sa.DE.171. dels (jf. I. Runde
3; især Q)) med videre anv., om et .*luttet

(bord)selskab; (en sluttet) kreds; klike.

Fra en Prismelysekrone . . faldt Skæret af

tolv Vokslys ned over Tafelrunden om det

store Bord i Stuens Midte. GyrLemche.S.III.
146. Hele den sammenspiste Hob, Kresen,
Kliken, Tanelninden.Pol.*Uiy41.7.sp.3. jf.

Meyer.
Taffel) et ell. (nu kun i bet. 2.i^ en (i bet.

1: Mofh.T60. se ogs. ndf. u. bet. I.3 samt sp.

513"). ['taf(a)l] (tidligere ogs. (skrevet) Tafel.

Helt.Poet.23. jf. (flt.) Sølf-Tafeler. -Stener.

ChrIV1254). best. f. -et (Holb.Heltind.II.141.

Bredahl.VI.87. Drachm.T.132) ell. (nu alm.)

taflet (PalM.TreD.72. AFriis.BD.1.53). flt.

-er (MO. jf. ovf. 1. 10) ell. (nu alm.) tafler

(JPaulli. Urte-Bog. (1761). 6. PalM. D. 111.

VSO. Holst.R. Saaby.'), (ænyd. d. s.; fra

mnt. taffel, hty. tafel, bord, af lat. tabula,

se I. Tavle; jf. Tafelrunde samt Vartaffel u,

Vartavl)

I) (især Q)) bord (1.2-6). I.l) t al alm,

(svarende til I. Bord 2; jf. Spilletaffelj ell.

(nu kun, med overgang til bet. l.z) svarende

til I. Bord 3(i): (fint, fornemt, fyrste-
ligt) spisebord, især (nu vist kun): for-
synet med (tilsvarende) anretning (ser-

vice, mad osv.). Den Sal, hvorudi de forsam-

les (0: for at holde raad), er overtrakt med
grønt Klæde, saa vel som og Taffelet, ved
hvilket de sidde. LTid.1745.461. *omkring
det gyldne Taffel sad

|
En . . Rad af Konger,

Fyrster. Sander.Harp.9. *For de fordømte
smaae Carafler,

|
Der herske paa de Stores

Tafler,
|
Jeg fremfor alt vil være frie. Rahb.

PoetF.I.125. »Der stod et Taffel dækket,
jo jeg takker!

|
Der saae man Fad ved Skaal,

og Skaal ved Kop:
|
Kapuner, Østers (osv.)

PalM.AdamH.II.248. 'Ja, vel er der langt

fra Studenternes Bord
|
Til Fyrsternes konge-

lige T&Kel.Rich.SD.lO. i Herregaardens Ban-
ketsal var Taffelet dækket i Hesteskoform.
Drachm.T.132. uegl. om landlig atiretning i

det fri: *Sec, vort lille Taffel speiler
| Sig i

Floden. Aarestr.D. 187. \\ billedl. Hvorfor
skulde jeg ikke med Ro kunne reise mig fra

Naturens Taffel (0: dø), naar min Time
kommer, og naar jeg er træt af Nydelser og
Arheide? Hauch.CB.74. os byder Livets Taf-

fel Frihedens og Uafhængighedens guddom-
melige Ambrosia. P//ons./iA'.2/9. 1.2) (jf.

I. Bord 3.3^ bet. l.i, med overgang til bet. 1.8,

anv. i særlige præp.-forb. \\ spec. om fyrste-

lige (kongelige) forhold. Hamborgerne blefve

satte til Kongens TdL^e\.Gram.Breve.79. Bed-
stefaer spiste for nogle Dage siclon ved "Wi-

felet.Cit.l817.(Reumert.C0.48). Jeg kommer
. . fra Kongens Taffel; hvor har Du slukket

din TøTål?Schtind.VV74.
||

(i ubest. f.) anv.

i (mere) faste pra-p.-forb.: gaa (Schousbølle.

Saxo.263. HCAnd.TB.1.83), sidde (Uolb.

Heltind.1 1.141. Oehl.Er.l.U. lJnivProgr.VJ44.

1.73), være (Høysn.S.206. spec. hos en fyrste

(konge): HCAnd.ML.485) ell. byde (Schous-

bølle.Saxo.260), kalde (hos en konge: IIC
And.BC.II.lS6), have (en) (Schousbølle.

XXIII. RcDtrykt ••;„ 1M5 34
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Saxo.349) til taffels, ogs.: være osv. til

taffel (Holb.Pants.il. 8. KomGrønneg.IIl.

79) olgn. Til Taffels spurgte (kongen) meget
flittig om F. Schousbølle.Saxo.83. Ask og
Ibald skulde ikke glemmes; men de kunde
ikke drages tiltaffels (o: tages med (tilbords)

i et stort selskab). Ooldschm.R. 135. Tilsigelse

til Taffels paa Bernstorff. VFors.OB. 294. her-

efter ogs. (sjældnere): gaa (Høysg.S.205),

komme fra taffels, smst. CMøll.PF.343.

jf. over bord(e) (u. I. Bord 3.2^; Kongen . .

har sagt om mig over Taffel: Den unge
Herre er noget extraordinaire hos. Holb.HP.
1.6. 1.3) om maaltid, svarende til 1. Bord 4

(jf. Ristaffel^ ell. (i alm. kun) I. Bord 5,

om (deltagelse i) spisningen (maallidel)
ved et taffel (l.i). Middagen — man burde
snarere sige Taffelet — var paa sin Slutning.

Drachm.T.132. \\ i forb. m. præp. ffør,
efter osv.). Efter Taffelet (for at tale i den
høie Tone, som nævner Førstens Bord ved
det Navn Taffel, som dog er tydsk) tænker
Corpus Academicum at opvarte hans Duik-
lautighed.Cit.l802.(Skoleprogr.Sorø.l916.22).

jf. Holb.Hh.l1.426.
II

især i forb. som hæve
taflet (se I. hæve 6.2; ogs. (især spøg.) om
jævnere, dagligdags forhold: Drachm.F. 1.250.
Feilb.) ell. (nu sjældnere) holde taffel,

isæ.r dels: holde taffel med, sidde til bords

(til taffels) med. Rahb.PoetF.L117. dels (se

aaben 6.3, jf. I. Bord b) i udtr. holde
aabent ell. (nu næppe br.) aaben (Poul
Ped.DP.(1937).72. KomGrønneg.IIl. 9. Ri-

ber.(Egeria.l,1.(1804).218)) taffel, give alle

(inden for en vis kreds) adgang til sit bord;

holde aabent hus (med spisning). Schielschiør

(var) som general Verts-Huus hvor der var

aaben Taffel for alle Reisende. PEdvFriis.S

.

84. Paa visse Dage om Ugen holder jeg

aabent Ta.iie\.Skuesp.Y161. Ikke Een af

Dem, som kommer til os, har selv aabent
Taffel om Altenen. Heib.Hjem.250. billedl.:

*Den høye Himmel selv til denne Bryllups-

Fæst
I
Et aaben Taffel holdt, og Jorden bad

til Giæst. Helt.Poet.23. *der, hvor Kundskab
aabent Taffel gav,

|
der stimied Folket ind.

Ploug.NS.236. 1.4) (jf. I. Bord 6; 1. br.) de

ved et taffel (l.i) siddende (spisende) per-
soner; bordselskab (taffelselskab). Kongen
loe ganske høit, og saa brast det hele Taffel

i L&tteT.CBernh.GM.I.28. 1.5) (nu kun dial.)

det til et taffel (l.i) hørende service. Bornh
OS. jf. Sølvtaffel.

2) i særlig (fagl.) anv. 2.1) øverste flade
paa en (flad)slehen diamant (jf. Taffel-

form, -sten;. OpfB.HV.250. OpfB.HlI.139.
2.2) taffelformet klaver. PoV*U1928.19.
tp.l.

Taffel-, i ssgr. især af Taffel l(i), om
hvad der er knyttet til, hører til et (fornemt)
bord (maaltid), spec. (især fagl., Y) om
brugsgenstande, madvarer olgn., der er ell.

foregives at være særlig egnede til finere bord-
brug (jf. Taffel-and, -frugt, -oblat;, saaledes

ogs. forsk, ikke ndf. anførte ssgr. som Taffel-

akvavit, -eddike, -figen, -lys, -olie, -opsats,

-ost, -pære, -s&lt (mods. Køkkensalt;, -sennep,

-service (jf. -tø]), -stage, -tallerken, -æble

ofl. II
ogs. (fagl.; især efter tilsvarende ty.

ssgr.) om hvad der har en (større) flad, plan

overflade (jf. -bjerg, -form, -glas, -land,

-vægt, sml. -tryk;, -and, en. (ty. tafelente)

^ vildanden Fuligula ferina (jf. Brun-,

10 Rødnakke;, kendt for sit særlig velsmagende

kød. Kjærbøll.673. DanmFauna.XXll1.128.

-bjerg, et. I) {ty. tafelberg, eng. table-

bluff; geogr.) et (foroven fladt) bjerg, dan-

net ved naturlig gennembrydning af en af

taffelland bestaaende højslette, tidligst anv.

om et saadant bjerg (Table Mountain) ved

Kapstaden (jf. Moth.Conv.T3). Bagges.DV
1X.22. PMøll.ES.111.140. Steensby.Oeogr.

128. 2) (astr.) navn paa et stjernebillede

20 (Mons mensæ). Bugge.Astr.5. Sal.*XXI11.15.

-dækker, en. (ænyd. d. s., ty. tafel-

decker; jf. Dækker 1) person (spec. hof-

funktionær), der arrangerer ell. forestaar

(finere, fornem) borddækning. Jeg havde en-

gang en Friere, som var Taffeldekker hos

Grevinde Leiyel.KomGrønneg.V157. Hotel-

lets T&fie\dækkeT.lng.EF.XlI1.142. Pont.

LP.1.144. Baad-Heimer&Stenstrøm.Deda.Hof-
stater.(1924).B13.

t taffelere, v. (jf. ty. tafelieren; til

Taffel) d. s. s. tafie 1. JBaden.DaL. Leth.

(1800).
Taffel-form, en. (jf. -formet, -for-

mig og -sten; spec. (jf. Taffel 2.i; fagl.)

m. h. t. sleben diamant: form med en enkelt

flade ell. med faa facetter (mods. Brillant 2).

OpfB.'I11.139. VareL.*181. -formet, adj.

(jf. -form; som danner en (lige, jævn) flade,

er flad oventil; spec. dels (jf. -bjerg, -land;

40 geogr.) om landstrækning, plateau. HVClaus.

(Lande ogFolk.l.( 1910).469). Buchh.FD.226.
dels (jf. Taffel 2.2 og Flygel; mods. opret-

staaende; om klaver af en (nu mindre br.)

lavere (flad) form. Drachm.F.II.297. EChri-
stians.Hj.6. -formig, adj. (nu mindre br.)

d. s. om klaver: Bøgh.JT.174. VortHj.IV,2.

67. -fragt, en. (gart. ell. t) bord-, spise-

frugt. Holst.R. VortHj.IV,2.206. VVed.HR.
40. -glas, et. (ty. tafelglas; fagl.) tavleglas.

50 TarifforGlas-Udsalget.(1783).23. OpfB.*II.

347. -gods, et. (efter ty. tafelgut; foræld.)

jordegods, der tjener til at bestride udgifterne

ved ejerens (især en fyrstes) køkken. Eilsch.

Term.14. Reiser.IV.400. -land, et. (ty.

tafelland; geogr.) land (lav- ell. højslette)

med fladt aflejrede (sediment)lag. Steensby.

Geogr. 128. 140. JVJens.LB.135. -loge, en.

se u. Loge 5.3. -musik, en. musik undsr et

(festligt, fyrsteligt) maaltid. LTid.1733.116.

60 Til Claveret, Onkel 1 og giv os Taffelmusik.

PalM.IL.II.439. JVJens.RF.45. -oblat,
en. (jf. Oblat 2.1 ; bag.) dejgskive som under-

lag under konditorkager. VareL.*631. -pen-
ge, pi. (emb.) bordpenge (for visse højere
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embedsmænd). Reiser. 111.30. Anordn.(Till.)
Nr.6'/*1873.§1. Sal.*XXIII.15. -rande,
en. se Tafelrunde. -sort, adj. (jf. -sværte,

-tr)'k; fagl.) sort af en bestemt farve til taffel-

tryk (væsentlig fremstillet af hvedestivelse, blaa-

træs-afkog og jærnvitriol). BOlsen.Fariebog.
(1S58).155. -sten, en. [2.i] (ænyd. d. s., ty.

tafelstein; jf. Tavlesten; fagl.) ædelsten (dia-

mant) af taffelform. Skuesp.X.70. Dragsted.

ÆdleStene.(1933).221. -»tol, en. (nu 1. br.)

fornem spisestuestol. Cit.l742.(HistMKbh.3R.
1\.548). HelgeKaarsb.HM.12. UfF. -stae,
en. (ænyd. d. s., ty. tafelstube; (om nutids-

forfiold) nu næppe br.) (fornem) spisestue. Taf-

fel-Stuen (paa SoTB akademi) er stor og smuk.
LTid.n55.172. -stand. en. (sj.) tid, da der

holdes taffel (1.3). Ing.Reiselyren.il.(1820).
164. -sværte, en. (fagl, foræld.) farve

til iaffcltryk (tavletryk). Den gi.By. 1927. 50.
-tryk, et. (fagl.) tøjtrykning, hvor figurerne

dannes vfd, at farverne (med en træform) trykkes

paa tøjet; tavletryk. BOlsen.Farvebog.(1858).

155.^ NordConvLex.IV40. Sal.*XXII1.16.
-tøj, et. (nu ikke i rigsspr.) service til et

taffel; taffelservice. Trojel.1.131. UfF. -ar,
et. mindre (pendul)ur, indrettet til at staa

paa et møbel (egl.: paa et bord). Skuesp.
XI.369. *Taffeluhret viste, | Bronceert,

paa }Aidi\&tstimen. Aarestr.D.248. Ursin.Uhre.

(1843).13. Taffeluhret under Glasklokken
paa Commoden slog tTe.Gjel.M.288. -vægt,
en. (jf. SV. taffelvåg; sj.) skaalvægt. S&B.
Taffe(n)t, et. se Taft.

taffer, adj. se II. tapper.

tnfle, V. [<tafl8] -ede. (ty. tafeln) I) (til

Taffel 1; jf. taffelere; t alm. rigsspr. nu sj.)

sidde til taffels; spise ved et taffel;
ogs. (spøg., nedsæt.) med videre anv.: spise;
æde. Ved et herligt Glas Viin taflede vi med
H. & Hustrue, og gik til Sengs Kl. 11.

Preisler.J. 1 1. 175. Kongen . . reed, gav
Audienzer, taflede med stor Munterhed,
&Theidedc.Cit.l846.(MKZahrtmann.CCZahrt-
mann.(1927). 133). Kongen tafler, herreman-
den spiser, folk får mad, men I æder, I

\i\iinde\Kri8t.Ordspr.nr.4590. (kusken) havde
baade Mad med og Flaske . . (de) satte sig

til'iammen og taflede ved Kirkemuren. Orotr
Ih '1909.146). jf.: jeg hader det Tafleri
1 l..iadet, som ger os til Fabel for andre
Folk; i Stedet for Danskere kaldes vi Dran-
kere. A'A/unA-.^.2<. 2) (efter ty. tafeln, hoU.

tafeln; farv.) lægge (klæde olgn.) sammen
i bestemte folder (saa at det danner en (flad)
stabel, der kan minde om en tavle, et bræt);

d. s. s. optafle. Dengl.By.1927.51.
Taft. et. [tafrf] (-f Taffet KomOrønneg.

1.75. t Taffent Funke.(1801). 1.650. Varet.
(1807).in.l75). flt. (om forsk, sorter olgn.)

-er (Wess.86. Manufact.(1872).213). (ænyd.
taffet (taffent), taft; fra mnt. taft, hty. taft,

taffet, der gennem ital. taffeta ell. fr. taffetas
er laant fra persisk; besl. m. Tapet) glat,
larredsagtig vævet (silkejttof (frerrutil-

let af kogt, spunden silke), et Altar-Klæde
af hvidt Tah.Holb.DH.il1.589. Vist bedre
klær dig Kiol' af Taft,

| End grove Ting,
du for har ha.vt.ChrBorup.PM.39. Han saae
Fioribella . . i en let flagrende Morgen-
mantille af blegrødt T&h.Ing.L.III.121.
*Paa Gangen han hører et raslende Taft,

|

I Skumringen lyder en Stemme. Hauch.Lyr.
131. en stumpet Sommerjakke af sort Taft.

10 Pont.LP.VII.28.
||

gen. tafts (Levin. Aa
Dons.MV.138. jf. Glahder.Retskr.) ell. alm.
taftes, anv. som adj. ell. i ssgr. Arv med en
Liberi- Kiole og en Tsiites-Tung. Holb.HAmb.
1.2. der er en Forskiel, som paa min gamle
grove Vadmels Reisefrakke, og min ny blaa
Taftes Kiole. Rahb.ProsF.I V95. Hertz iaftes

I

Har glemt hos os en Paraplii . .
|
Det er for-

modentlig den TB,ttes.Hrz.FN.]27. Aarestr.

ED.185. (en) graa Tafteskjole./saArDm.F/^.

20 147. Jeg ved ikke, om jeg skal tage den Tafts
(o: kjole). Pol.*/itl944.Sønd.2.sp.4. jf. Taft-

papir: purpurfarvede Taftes
| Roser. Riber.

11.137.
II

hertil (jf. Taft(e)s- ovf.; især fagl.)

ssgr. som Tatt-bannd, -bindiner (lærredsbin-

ding anv. ved silketøjer. Sterm.Textil.(1937)

.

151. jf. -vævet^, -fabrikant, -kjole (Leck
Fischer.HM. 169), -papir (fint, glittet, farvet

papir til kunstige blomster olgn. VareL.*842),

-Tæver (vAph.(1759). VSO.), -vævet (Lær-
30 redsagtigt eller taftvævet Tøi. Manufact.

(1872). 176. jf. -binding) ofl.

I. 'Ta.gf et. [ta^q] ell. (især dial.) ftaq]
tåg. Høysg.AG.37. SBroberg.Manuel de la lan-

guedanoise.(1882).65. jf. Feilb. Thorsen.27.

best. f. -et f'ta'q9<] ell. (nu kun dial.) ['taq'af]

Høysg.Anh.25. jf. Feilb. samt skrivemaaden
Tagget (Rostgaard.Lex.T14d. Worm.Sat.

51); flt. -e ell. (nu dial.) d. s. (Esp.§124,l.

jf.: nye Straatag. JPPrahl.AC.92). (glda.

40 tag (Kalk.IV292. Mand.136.145. Suso.159.
best. f. tagghæt. Fragm.120), thag (2Mos.
40.24(GldaIiib.). 7/. steenthag. Kalk.IV125),
SV., no. tak, oldn. pak, eng. thack, tække-

halm, t tag, ty. dach; besl. m. lat. toga,

klædning, samt m. litamsk stogas, tag, gr.

st^'-gos, tag, hus; til roden i tække; jf. -taget)

I ) dække over den øverste del af en bygning,

der skal beskytte bygningens egentlige del mod
vejrliget, og som bestaar af en træ- ell. jærnkon-

50 struktion af forsk, form (buet, fladt, skraat,

spidst, stejlt tag), dækket med forsk, materia-

ler (jf. Glas-, Skifer-, Sten-, Straa-, Tegltag^;
hustag; navnlig om konstruktionens ydre,

opadvendte side (i forb. som paa taget^, men
ogs. (især i forb. m. under^ om dens indre,

nedadvendle side. I.l) i al alm, (de) stege . .

op paa Taget, 0^ lode ham (o: den værk-
brudne) . . ned imellem Tagstenene. Lue.5.

19. ! Dalens Skjød en Hytte laae,
|

. . dens

60 Tag var Straa. Thaar.PB.50. Storken knei-

ser
I
paa det gamle, mosgroete TaglOe/i/.

Digte.(1803).230. •Du fattige Spurv I flyv

ned fra Tag |
Med Duen til Julegilde I /nj.

RSE.V11.231. koldt var der ogsaa hjemme,

84*
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de havde kun Taget lige over dem. HCAnd.
(1919).11.207. smaa Huse paa Rad,

|
med

røde Ta.ge.Sødb.GD.131. jf. bet. 3: hun var

ikke kommen langt ind i stuen, så skred

taget og hun brændte. Feilh. tag og fag,

se Fag 1.1.
II
blødt tag, (især forsikr.) tag-

beklædning af ikke-ildfast materiale (som

straa, træ). Nord. Forsikringstidsskr. 1935.

259. AGøtzsche.Bygningsret.^(1937). 119. mods.

haardt (se haard l.i^, ildfast tag (Lov

Nr.35'/zl889.§l). brudt (vAph.(1759). se

ogs. III. bryde 0.2), gebrokkent (se ge-

brokken 1^, knækket tag (se knække 6.i^.

II
som obj. for verber: hænge tag (Larsen.)

ell. hænge tag i, (jf. teglhængt samt hænge

14; nu sj.) lægge tagsten paa spærene. MO.^
S&B. lægge tag olgn., (jf. II. lægge 8.5;

forsyne med tagbeklædning. MO.^ han lagde

Tag paa (Chr.VI: betaktej Huset (1931:

lagde Taget) med Bjælker og Bræder af Ge-

deitiæ.lKg.6.9.Gravl.VF.37.Teiset&giet),
se II. rejse 4.3. Taget over Skolen at tække.
Cit.l740.(RNielsen.Sejerø.(1923).289). *EyoT
faaer jeg Kobbermalm at tække Husets Tag
(Oehl.PSkr.il.237: tække Huset med) "i Oehl.

(1835).VL173. 1 ældre Tid var Taget tæk-

ket paa R&iter.HZangenberg.Da.Bøndergaar-

de.(1925).74. \\
(sj., if. S&B. og Larsen, no.)

dække over rum i hus; loft (I.l.i). Tagene
eller Loftene ere alle med Mosaiske Verker
og Curieux med Guld indldigt. Pflug.DP.

1008. jf. u. bet. 1.3 : Forsøg I kun at gaae
her under Taget, og vend Hovedet ned.

Holb.Er.III.5. \\ talem. og ordspr. een fugl

(ell. spurvj i haanden er bedre end ti paa
taget, se Fugl 5.2 (samt Kramsfugl 1, Spurv
2). prædike paa ell. (alm.) raabe fra
tagene olgn., egl. (efter Matth.10.27; bibl.):

tale fra et hus's (flade) tag til nogle nedenfor
staaende; især: forkynde, udbrede offentligt.

hun er falden i Afsindighed, og . . farer op,

for at forkynde fra Tagene, hvad hun ei

turde have skrivtet for sin bedste Veninde.
Siibb.1.54. man (kendte) godt nok hans Tan-
ker . . hvad han havde tænkt i sit Lønkam-
mer et Liv igennem, det var forlængst blevet

raabt fra Tugene.JørgenNiels.FL.Sé. 1.2) i

særlige forb. m. præp.; dels i udtr. for, at

noget gælder hele huset fra øverst til nederst:

•Hvor deiligt stod ei Kornet her!
|
Spørg

vore Lader! er enhver
|

Ei op til Taget
t\i\d?Riber.I.69. De Ungersvende jubled

|

Fra Kjelder og til Tag. Winth.HF.284. Prio-
riteterne steg til op over Tsiget. Nystrøm.
(Skuepl.lO). fra syld til tag, se Syld 1.

fra tag og til tap, se u. Tap. || dels efter

under. 1. som udtr. for beliggenhed nær ved
tagbeklædningen, øverst i huset. *Høit, op
under Taget Du boer. FGuldb.S.46. »Under
Taget (0: tagskægget) Svaler qvid're. f^C^nd.
SS.XII.50. 2. m. overgang til bet. I.3; dels
i udtr. for, at et hus gøres færdigt, forsynes
med tagbeklædning: VSO. (byggelaanet ud-
betales) Naar Huset er under Tag. Ugeskr.f

Retsv.l9M.A.1140. jf.: »Danmarks Hus for-

ynges skal
I

og komme under Tage. iiicA./.

273. dels i udtr. for at have bolig ell. for at faa
husly, hjem et sted; spec. i udtr. for beskyt-

telse mod vejrliget, ieg er kommen under eget

Tag at boe.Langebek.Breve.296. Jeg vil ikke

boe under Tag med dig! , . Den Veil Afsted!
Heib.Poet.VII.192. »Jeg vil saa nødigt bæn-
kes

I

I Stuen, under Tag. Winih.HF.211. i

10 udtr. for, at noget bringes i hus; spec. for,

at afgrøde bringes i lade; ogs. i videre (billedl.)

anv. (afgrøden) staaer under Tag og i Huus.
SMBeyer.E.68. * Kornet er bragt under Tag.
Kaalund.247. De Foredrag og Artikler, af

ældre og nyere Dato, der her er bjærget
under Tag fra forskellige Aargange af Tids-

skrifter og Bla.de. VVed.M.Fort. I andre
bringer Proviant . . under Tag. KnudAnd.
HH.68. 1.3) (jf. under tag u. bet. I.2J videre

20 anv. af bet. l.i, om husly, hjem ell. bolig.

Hver Landsmands Tag skal vorde Fredens
Bo\ig.Jacobi.Skr.l97. VSO. jf.: »Ei den
mindste Mus

|
Savner Tag og Hus;

|
Fattigst

Spurveunge har sin Rede.Ing.RSE.VII.239.
To, som følges, rejser Hjemmets Tag

|

som det faste Ly mod Verdens Ja.g. Thøg
Lars.Limfjords-Sange.(1925).66. \\ især i

udtr. tag over hovedet, (jf. hus over

hovedet u. Hus S) husly; et sted at være. den
30 Fattige, der ikke kan gifte sig, fordi han ikke

har Tag over Rovedet. Hrz.XII.254. jeg

siger ikke Noget imod at give den gale Mand
. . Tag over Hovedet og en Bid Ma,d. Schand.
TF. 1.250. jf.: *(du) Loved Klæde mig og
Føde,

I

Over Hoved Hus og Ta.g.Orundtv.

SS.IV181.
2) i sammenligninger ell. (især) billedl.,

om hvad der i form ell. anvendelse minder om
et tag (1). Det er et Tag (o: om en paraply),

\o hvorunder min Henriette og jeg skulle sam-
les. /?«"6.Poef.F7.453. *(jeg) satte mig i Mag,

I

Hvor Klippen over Søen
|
Udskjød sig

som et Tag. Winth.HF.91. mellem Glas og

Pokaler højt oppe paa Dragkistens Tag. JP
Jac.l.l92. »Vinden tager langsomt i Teltets

Tag —
I

det b\aixer.JASchade.Kællinge-

Digte.(1944).76. spec. i flg. anv. (jf. ogs. Ho-
ved-, Næse-, Skjold-, Skærm-, Storm-, Telt-

tagj; 2.1) 4> beskyttende bræddelag over et

50 (oplagt) skibs dæk. VKorfitsen.TO.1.3. af-

dankede Korvetter, dækkede af tjærede Tag.

ORung.VS.218. 2.2) dække over et køre-

tøj; dels om sejldugs- ell. læderovertræk,

kaleche, ruf, dels om fast overdel af jærnbane-

ell. sporvogn (der kan benyttes som sidde-

plads). Vi tage her med Omnibus til Vin-

cennes. For 3 Sous kjøre vi derud paa Taget.

Watt.PF.119. kufferten blev lagt paa dro-

skens tag
i
2.3) (geol. ell. bjergv.) dækkende

60 lag; navnlig: overside af en go,ng ell. aare;

hængende (2). Saltets Uddunstninger, hvis

fine Saltkrystaller sammenflokkes under

Taget af nogle SaltgTu.beT.Brunnich.M.158.

OpfB.^III.82. 2.4) (jf. Kobber- (2), Kranie-,
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Mund-, Skedetag; sj.) om del af det menne-
skelige legeme, især af hovedet; fx. fjf. u.

Tagskæg^ om liaarlag: Over hans stort-

skårne Hoved lå der et tykt Tag af det

skønneste sølvhvide Rkr.Rørd.TB.31.
\\

{vel

dannet i tilknytning til udtr. som have in-

dianere paa taganlægget (se Taganlæg^; ;/.

dog ty. dach i lign. anv.; jarg.) i udtr., der

angiver, at det er galt fat i ens hoved, at man
er forvirret, som: der er noget i stykker
paa taget fDe maa jo være . . Blød paa
Pæren . . Der maa være noget i Stykker

oppe paa Taget . . I Hovedet. BRuck.Miss
MillionsPige.(overs.l918).211J, have rotter
paa taget (Siegler.Dansk-tyskOrdiog.(1937).

Forord). 2.5) (jf. Stjernetag; poet.) om him-
melen. Grundtv.SS.IV.426. *Du evige Hima-
laya

i

Med Issen højt
|
Mod Himlens Tag.

Drachru.lV.9. 2.6) (jf. Løvtag; især poet.)

om (tæt) dække, som platiters (trækroners)

blade danner. Løvene flette det maigrønne
Tag.Oehl.XX.Sé. Tordenskraldet Slag i

Slag 1
HenruUed over Bøgens Ta.g. Winth.

SS.103. grønmalede Borde under et Tag af

hvidblomstrende Slyngplanter. J.aZ)ons.Z)f7.

183.

3) {anyd. t(h)ag, langhalm, rør, glno. {)ak,

næver til tækning, eng. thack, tækkehalm,

ty. dach, tagstraa; til bet. 1; nu dial.) tække-
materiale til bløde tage; dels om lang-
halm (jf. Rugtag^, dels om tagrør (jf.

Istag^. Tække-Reeb snoed af T&g.OecMag.
IV352. MDL. ti Fag med Tegl, de øvrige

med l2i^.Cit.l84e.(AarbVejle.l925.210). Ta-

gene (paa en jysk hedegaard) er tækkede
med „Tag" (Langhalm) og Lyng. National-

musA.1933.40. Feilb. Skautrup.EtHardsyssel-
mål. I.(1927).37. DF.V70f.

II
i videre anv.

{2() dels om tagrør, Phragmites vulgaris

(Lam.) Crep. (jf. Ls-, Rør- (2), Søtag^.

JTusch.165. JohsSteenstr.DS.104. DF.V.132.

jf. Riet2.720(8kaansk). dels om hjælme,
klittag, Psamma arenaria (L.) R. et S. (jf.

Ryktag). Børn rykkede Tag, som nogle

Kvinder . . plantede paa udsatte Steder.

Skjoldb.SM.27. vi (bandt) Flyvesandet
med Tag og Marehalm. DoIiem.S'asdemoaned.

(1910).19.

II. Tag, et. [ta?q] ogs. [taq] Høysg.
AG. 34. SBroberg. Manuel de la langue danoise.

(1882).05. Arkiv.XI 1.325. D&Il. jf. Jesp.

Fon.510. AaHans.S.36. dagl. (og dial.) [tau]

;/. skriveformen Tav. Taug eller Tav. Jmmjc.

Schand.BS.74. HKaarsb.F.65. Aakj.SVVIII.
14. MLorentzen.FG.90. jf. Thorsen.27. Flem-
løne.41.48. LollO. samt Esp.§18.108. Feilb.

(jy. Tagn, en, et. i bet. 3. MDL. Feilb.

ThitJens.AB. 29. Staun.UD.38.103. f i bet.

„rov, bytte". Tåun, en. Moth.T20). best. f.

-et ['ta'qaf, ogs. 'taq'ai; dagl. (og diul.j

'tau'at] fil. d. 8. ell. (vist kun i ssgr.; sj.) -e

(jf. u. Favntag/ (ænyd. tag i bet. l.i og 3.1,

glda. tagh (og thagh. Rimkr.), ran, rov,

ada. tak, borgen, kaution samt i ssgr. hånd-.

wapnatak, sv. tag, no. tak, oldn. tak, jf. eng.

take, greb, fiskefangst, eng. dial. tack, fiske-

fangst; vbs. til IL tage; jf. I. Tage, Tægt;
formen Tagn beror mulig paa omdannelse af
Tagen, Tagende som vbs. til II. tage)

I) som vbs. til II. tage 1 og (især) 2:

det at gribe, tage fat i noget; greb; ogs. (jf.

bet. 1.3^ om nap, ryk, hvormed man søger at

bevæge noget. I.l) i al alm. Moth.T18. Folk,

10 der ville have en Tand trukken ud, ere bange
for det afgjørende T3ig.Goldschm.VII.314.

De vil nok kunne faae Pælen op med eet

Tag. VSO. Det gøs i ham, da Hængslerne gav
en sagte Piben ved det Tag, hvormed han
aabnede Lii3igen.Schand.UM.149. Med en
hurtig Drejning snoede hun sig løs af hans
Tag. CarloAnd.TA.57. billedl: Freunds Tag
i Virkeligheden er dog kun spædt i Sam-
menligning med den græske Forgængers.

20 TOppermann.H.E.Freund.(1916).79.
||

(især

poet.) om indvirkning af naturkræfter, navn-
lig storm. *Det var Stormens Tag. Den
dundrer,

|
Som om den vilde rive Huset ned.

Oehl.ND.386. klirrende og klaprende Lyd af

Vindens ruskende Tag i Ruder og Sprosser.

Schand.0. 1.132. (vi) huggede Is af Sporet,

grusede under Hjulene og fik langsomt be-

friet (lokomotivet) for Sneens faste Tag.PoZ.

"/i%1940.14.sp.6.
II

i særlige forb. m. verber.

30 faa ell. have tag i (ell. (nu sj.) paa. Moth.
T18), gribe fat ell. holde fast i; i videre anv.

(sml. bet. 1.4, 2): faa ell. have i sin magt;

fange; faa ell. have raadighed over;
ogs. billedl.: udøve en stærk indflydelse paa;
gribe; lægge beslag paa. De er en Hal-
lunk . . lad De mig engang faa Tag i Dem.
Tops. Umyndige iKjærlighed.(1881).92. Fyr-

sternes Interesse af at frigøre sig fra Kirkens
Overlegenhed og faa Tag i Kirkegodset.

40 Brandes.VI1.612. Tungt havde Alvoren
Tag i mit Sind. Drachm.UV126. Øjnene . .

var ikke til at få Tag i, de flakkede. iS^

Drewsen.K.249. miste, slippe sit tag i

noget olgn., se II. miste 2.2, II. slippe 4.5.

slaa (sj. hugge. KnudAnd. IIII.227) tag i

noget olgn., (1. br.) gribe voldsomt fat i. Han
tager dig ved dit Skulderblad,

|
Jeg slaaer

mit Tag i det andet;
|
Saa splitte vi dig for

Vinden ad.Oehl.XXIX.133. Tandr.K.9. ta-
50 ge et tag i olgn., gribe fat i; tage i. en Haand

. . tog et dygtigt Tag i min krøllede Top
(d: mit haar).'Winth.IX.64. (han) tog et

Tag i Døren. Den var la&^et. Lunde.F.87.
billedl.: Jeg tager Tag i Kongen (o: pi øver

at indgive den raadløse konge beslutsomhed),

I
Jeg holder ham fra Fa\d.Winth.HF.154.

Frosten tog ordentligt Tag. IICAnd.(1919).
IV.158. ofte sum udtr. for at tage sig sammen,
mande sig op: saa tog han et Tag i sig selv

60 og gik hen til den dade. Reinhard.FC. 162.

Hun tog et Tag i sig, prøvede af alle Kræfter
at faa Tankerne ind paa andre Baner.
KnudAnd.HII.107.

||
(sj.) om mulighed for

at gribe ell. tage fat t noget. Lad end hans . .



639 Tag Tas 540

daarlige Egenskaber byde Kritiken nok saa

meget Tag — han (o: Frederik d. store) var

en stor M.&nd.Schand.O.II.218. 1.2) (især

dial.) greb, som man tager i en person (mod-
stander) for at overmande, besejre ham;
brydetag; ofte (især i forb. tage (et) tag
(med en)) om slagsmaal, (bryde)kamp,
styrkeprøve (jf. Baske-, Liv-, Nappetag/
I det første Tag strakte (han) sin Modstander
til Jorden. Ing.VS.11 1. 17. De brødes kun og

tog T&g.Bang.Udv.214. Gravl.T.219. Feilb.

Esp.492. jf. II. Overtag og bet. 1.4: Jeg blev

den lille, de andre fik Taget over mig.

SvLa.M.78. billedl.: *Ude var der saa streng

en Dyst,
|
Uveiret tog sine Tag med Skoven.

Drachm.D.53. Der vaagnede en fortvivlet

Lyst i ham til at . . tage endnu et Tag med
Bøden.GyrLemche.FS.Sll.

\\ f komme i

tag med en olgn., {ænyd. være, give sig

(Cit.l646.(Slange.ChrIY1421)) i tag med)
komme i kamp ell. lag med. jeg vil drage ud
igiennem landet, at jeg kand komme i tag

med dem (1871: for at hevne mig paa demj,
som have fordervet vort land. IMakk.l 5.

4

(Chr.VI). 1.3) uden (særlig) forestilling om
greb i noget, om (rask, rykvis) bevægelse
af kroppen ell. en legemsdel. Han fejede i ét

Tag alle Visitkortene ned. Reinhard.FC. 273.
Halen (o: kattens) fejer i lange Tag over
Qi\i\vet.Søndergaard.H.39. jf.: Lokomotiv-
føreren (søger) at holde (nøjagtigt) ved Vand-
kranen . . Det lykkes ikke i første Omgang
. . Et lille Tag tilbage, og saa lidt frem.

LokomotivT.1944.121.sp.l. ofte i forb. m.
med, der betegner det, der bevæges: han har
. . vandet og fejet Fortov og Gade Aften
efter Aften, han har sine ganske bestemte
Sving med Vandkanden og Tag med Kosten.
PLevin.HG.216. (Vilh.Andersen) havde et

Tav, naar han satte sig til Rette, et Tav
med at strække Armen . . Det saa ud som
smøgede han Ærmerne op.SvAakj.(Festskr.
VilhAnd.(1944).25).

||
(især 4^) om aare-

tag. Ew.(1914).III.I94(se u. III. sej 3.2;.

(han) tog selv et Tag i den ene Aare og roede
tilh3ige.HCAnd.(1919).lV83. træk et Tag
(paa AsireTne)\ Schi'ller.MarO. jf.: den ag-
terste Aare . . angiver „Taget" eller Aare-
taget, hvorefter de øvrige Aarer skulle

rette sig.HaandbogiRoning. (1868).8. spec.

(meton.): agterste roer i (kapronings-)baad
(der angiver takten); tag aare. Larsen.^
IdrætsB.1.379. || om svømmetag. Han tager
gode Tag! det er en ypperlig Svømmer.
HCAnd.SS.III.34. en Svømmer, der . . lig-

ger paa Ryggen og engang imellem gjør et
Tag med Arme og Ben.Goldschm.il.288.
MartinAHans.N0.184.

\\ om vingeslag,
(den flyvende stork) tog . . et kraftigt Tag.
HCAnd.(1919).III.292. *(natsværmeren) sej-

ler tyst gennem Stuen
|
for graasorte Vin-

gers '^&g.OMads.D.49.
\\ (jf. II. tage 6.1

;

sj.) om drag, sug paa pibe olgn. de røg af
(kridtpiberne) med smaa, forsigtige Tag som

for at spare paa Toh&kken.Tretow-Loof.Paa
JagtiRumænien.(1904).64. 1.4) (især dagl.,

jf.: „Hos Landalmuen." Levin.; til bet. l.i

:

færdighed til at gøre et ell. andet; greb;
haandelag; evne ell. forstand til at
gøre noget, gribe noget an. (især i forb.

somhave taget, (et) godt tag, det rette
tag paa noget, forstaa, kende taget;.
Det gik . . med hver Dag bedre, efter-

10 haanden som han fik det rette Tag paa Ar-
heidet.AntNiels.FL.il1.47. hvor dum Ras-
mus er, har han dog et eget Tag til at snyde
Bønderne. /S'c?iond.F.75. Skuespillerinder og
Kammerpiger, dem forstaar jeg bedre at be-
handle, dér kender jeg T&get. SPrahl.GB.
205. det egnede hun sig sikkert udmærket
til, med hendes Tav paa Børn.MLorentzen.

FG.90. jf.: Sæden maae have sit rette Tav
(Behandling) under Kastningen. Jun^e. det

20 er taget olgn., det er den rigtige maade;
saadan skal det være. UfF, iron.: Synge om
Morgenen — græde inden Aften, ja, det er

T&get.Gravl.Bod.(1930).6.
\\

(sj.) kneb;
trick. Hans Tag var at optræde som stok-

døv og lade dem, han forhandlede med,
skrive alt op til sig . . Paa den Maade fik

han alting skriftligt fra Modparten og kunde
selv fragaa, hvad der ikke passede ham.
Esm.I.215. 1.5) til bet. l.i og 1.3, om arbejds-

30 præstation af kort varighed, kraftanstren-
gelse, ell. arbejdsydelse, hvorved et arbejde

føres et stykke videre frem; „nap"', (ofte i

forb. tage et tag;. Rask.FynskeBS.62. det

stod paa med . . dræbende Kulde, saa der

ikke var Tag at faa for Menneskehænder
(o: det var ikke til at komme til at tage fat).

JPJac.(1924).I.36. *Du (o: husmanden)
krummer til Tag dine 'Næver. Skjoldb.SM.i.

Jeg tager Tag, hvor min Medvirken er mest
40 paakrævet. Mit Parti skal frem til Magten.

HansPovls.RF.270. jf.: Han var i Arbejds-
taget, og saa brød han sig ikke om at blive

forstyrret. AaseHans.RB.91. haarde (Rørd.

DendanskeKøbmand.(1917).31), seje tag
(se III. sej 3.2). jf.: *Det ska' gaa langsomt,

men sikkert
|
med lange, bløde Tav . .

|

Hastværk er Lastværk. Langsomt,mensikkert.

ScalaRevyen.1915.3.
\\ 4> om „nap" ved

haling: „hal". Tag et Tag endnu IFSO. hale

50 med lange T&g.Scheller.MarO. tage et tag
for opgaaende, se I. Opgaaende 2. j| tage
et tag med ell. i med (Junge. Rask.Fyn-
skeBS.62. Cit. 1904. (EChristians. NT. 241)),

(dagl.) hjælpe med til et arbejde; give en haands-

rækning; tage en haand i med. S&B. LollO. jf.:

Du skulde hellere spytte i Næven og tage et

Tag med (o: i slagsmaal)\GJørg.GF.44. \\

(dial.) i udtr. for at følges med andre under

et arbejde. Sørine maatte se at holde Tag
60 med begge Mosefolkene . . om hun vilde

gøre Ligning for sin store Løn. MylErich.

VJ.194. jf. Feilb. samt: Nu skal du holde

tag (o: nu skal du ikke undslippe). Rostgaard.

Lex.THa.
\\ (jf. bet. 3; m. særlig forestilling
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om en arbejdspræstations varighed. Den sidste

Sang skrev han . . i to Tag paa en Rejse i

Sommeren 1844. VilhAnd.Litt.III.190. OThy-
reg.B.93.

||
(;'/. no. tak i lign. anv.; sj.)

evne til at udrette noget; hold; kraft; styrke.

(Gjellerup) bliver aldrig andet end han er.

Der er intet Tag i ham. Sikke de staaer hans
Figurer ! JPJac.(Brandes.Br.111.149).

2) (nu dial.) til II. tage 3: det at bemæg-
tige sig noget, tage noget i sin besiddelse, faa lo

fat paa noget. 2.1) i egl. bet. Hun var ellers

kun en fattig Pige, og det var jo „et godt
Tag (o: kup)" for hende, at hun havde
faaet den rige Gaardmandssøn..4n<iVteIs.

FL.II.107.
II

i forb. som være til tags,
(ænyd. gaa til tags, oldn. verSa til taks)

være ttl at faa fat i; være parat, ved haanden.
Moth.TlOl. En Ting siges at staae til Tags,
dersom den er til rede, at man kan tage
den, naar man lyster. Høysg.S.207. Man 20

bruger hvad der er til ta.ga. UfF. \\ f om
ulovlig, uretmæssig erhvervelse: rov; bytte.

Moth.T20. 2.2) (fisk.) til II. tage 3.5: fangst

af fisk; især: saa stor en fangst, som tages

paa een gang, navnlig af sild; dræt. Sidst

paa Sommeren havde Hans store Tag ude
paa Dybrenden. 6rrafM'2^.206. især i forb.

tom et tag 3ild.sa.0en.156. jf.: Fiske-
tag. Ved Nordsjælland og ved Grenaa har
der været gode Sildeta.g.Da.Fiskeritid.1925. 30

400.sp.l. 2.3) til II. tage 3.7, om anfald af
sygdom olgn. (jf. Krampetag 1); om hold
i ryggen: UfF. \\ om voldsom latter ell.

graad. de skraalede og lo i lange Tag.
JVJens.SS.l. jf.: hendes Skrigen døde i

forpustede Gisp, i stumme Hulke tag, r/»t<

Jens.Orkenvandring.(1907).267.
3) (til bet. 1.5; jf. lign. udvikling ved I.

Slag 8.1-2, II. Stød 6; nu dial., jf.: „i daglig

Tale." VSO.) som udtryk for (begrænset) ud- 40

strækning i tid ell. rum. 3.1) et vist (især:

kortere) tidsrum; stykke tid; tid; stund;
øjeblik. Moth.TlS. For hans Alders Skyld
kunde han endnu have levet et godt Tag.
Skuesp.V134. VSO. Rask. Fynske BS. 62.

MDL. Feilb. UfF. jf. Rietz.721(skaansk).

II
hver(t) tag, hvert øjeblik; ogs.: til enhver

tid. MDL. Feilb. UfF. smaa Børn, der
krampeslagne laa hen og var der Graad og
Klage, thi de meentes døde hver Tagn. 50

ThitJens.AB.29. Staun.UD.103. 3.2) en vis

(især: kortere) afstand ell. vejlosngde; stykke
vej. Der (hesten) hafde løbet et got tag
bort . . og vilde staa stille, lod han icke

)
»f at drifve paa hannem. Wing.Curt.31.
*(hytten) laae kuns . .

|
Fra Fruens Gaard

I

et ganske lille Tiig.TBruun.MF.112. MDL.
I

V80. Feilb. UfF. jf.: den kønne Degnesøn
I (var) et Tag finere end de sædvanlige Bonde-
' U,th.Bregend.BirgitleBorg.(1941).192. 60

4) (nu 1. br.) del af en ting, et redskab,
lom haanden kan fatte om under brugen;

I

greb (11.2.3); haandtag (3). Moth.TlS. hun
(gik) hen til Døren, og anvendte sine sidste

Kræfter paa at omdreie det store rustne

Tag. Oehl.XXY106. hans Haand knugede om
Stokkens Tag. MarySkotte.LilleInger.(1925).

92.
II
om fæste paa vaaben. Moth.TlS.

Tag-, i ssgr. ["taq-] (jf. dog Tagfat;.
især (navnlig bygn.) til 1. Tag l.i

; fx. (for-

uden de ndf. medtagne): Tag-aabning, -aflløb,

-arbejde(r), -bærende (stolpe), -form, -for-

skalling, -fremspring, -glas, -hældning,
-højde, -kant, -konstruktion, -lejlighed,

-maling, -materiale, -reklame, -reparation,

-side, -stativ (til elektriske ledninger olgn.),

-tjæring, -tætning, -underlag, -vinkel, -væg,
-værelse, -aare, en. [II.I.3] (^^ ell. sport.)

agterste aare i rofartøj; ogs.: person, som ror

denne aare. HaandbogiRoning.(1868) .8. Un-
derDannebrog.l936.66.sp.2. -aas, en. aas
(I.l); undertiden (i ikke-fagl. spr.) om tagets

øverste afslutning, tagrygningen. S&B. (sko-

lens) puklede Tagaas. ^rJens.Z)i^.57. FagO
Snedk. -and, en. (jf. ty. dachente, lille

lappedykker; maaske til 1. Tag 2 og navnet
muligt p. gr. af den sorte overside) "ijf. krikand,

Anas crecca. DanmFauna.XXIII.79. Lehn
Schiøler.DF. 1.271 (fra Thy), -anlæg, et.

(jf. -have, -restaurant, -terrasse^ opholds-

plads paa en bygnings flade tag indrettet som
et lille anlæg (3.3) med blomster, grønne plan-
ter olgn. Morgenbladet.^^/\il889.4.sp.l. LandbO.
IY539.

II (jf. u. 1. Tag 2.4 samt øverste etage
(u. Etage 1), Kvist 2.3, I. Loft 2.3; spøg.)

om et menneskes hoved ell. hjerne; i forb. som
have indianere paa taganlægget, se

Indianer 2. -bedækning, en. (nu sj.)

tagdæ.kning. Pl.**/d845. -beklædning,
en. d. s. Græstørv til Tagbeklædning. Op/fi.*

1.507. TeknLeks.1.529. -belægning, en.

(nu sj.) d. s. OpfB.U.272. -bjælke, en.

bjælke i tagværk; dels om bjælke i tagbjælke-

laget, dels om tagaas. Reiser. 111.464. FagO
Snedk. -bjælkelag, et. øverste bjælkelag

i en bygning, som staar i forbindelse med
tagværket. HJHolm.BK.S.sp.l. FagOSnedk.
-blik, et. blik (spec.: kobberblik) til tag-

dækning. VSO. VareL.*92. t -blek: Briin-

nich.M.256. f -blinde, en. [1.2] ;ti, d. s. s.

III. Blinde. MilTeknO.29. -bly, et. bly

til tagdækning. VSO. TroelsL.Ill.54. -bolcl,
en. (dial.) leg med bold, hvori en af deltagerne

med et boldtræ slaar bolden op paa et hustag,

hvorefter en anden skal gribe den. Krist.BRL.
574. HjLegeb.21. -brage, en. {2. led vel

sa. ord som II. Brage; jf. -ske 1; dial.) stykke

værktøj, som en tækkemand anvender til at

jævne straa ell. rør paa et tag; tækkebrage.

Moth.D56. Ualleby.220. 1. -hrwinA, en. ilde-

brand i et hus's tagetage. Dannebrog. ^*/i.»1907.

l.sp.6. BerlTid.'*/,]945.Aft.l.sp.2.
\\

(jarg.)

i udir. for rødhanrethed. han har tagbrand
(

II. -brand, en. ^;7. II. Brand l.i, Ilusbrand;
dial.) udskaaret stang paa en gavl olgn. Born-
holmsTidend€."/i»1920.1.sp.5. -bro, en. (1.

br.) overdækket bro. NordConvLex.V500.
Bl&T. -bryD} et. (især dial.) tagskæg.
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Iris. 1808. II. 185(jy.). FyensAms.*'Utl865. 1.

sp.3. ZakNiels.Maagcn.40. Feilb. jf. Tagdryp
1: de hellige Tagbrynsdraaber (o: fra

kirketaget). ThøgLars.J. »
(1904). 32. -bræt,

et, bræt til tagdækning, navnlig som underlag

for tagpap. Suenson.B.II.159. -brønd, en.

nedløbsbrønd, hvortil vand fra tagrender, tag-

vand, føres; tagvandsbrønd. TeknLeks. 1.581.

-bygning, en. (sj.) mindre (ud)bygning

paa et hus's (flade) tag. 2Kg.23.12(Buhl).

Neh. 3. 31 (1 931) . Billed-Bladet. "/, 1945. 16.

•bøjle, en. [1.2] d. s. s. -sprøjle. Kbh.sSpor-

veje.(1936). 115. -dannet, part. adj. (jf.

-formet, -lagt^ formet som et tag; spec.

(landbr. ell. vet.) om kryds hos dyr (hest,

okse): noget spidst tilløbende. HOoldschmidt.

HestensYdre.(1892). 131. BornholmsLandbrug.

1931.360.sp.2. -dryp, et ell. (1. br.) en

(Rist.LM.47. HKaarsb.DT.140). (tidligere og

endnu dial. m. forsk, former som -dryb.

Kalk.IV292. -drøb. Moth.D96. Høysg.Anh.

23. jf. LollO.86 samt: Tagdrøf . . tagdrøvet.

Moth.D56. -drip. jf. Feilb. samt(?): Tag-
Drævet. OeconJourn.1757.249. — ogs. -draa-

be, en. Moth.D56. vAph.(1759). VSO. UfF.

jf. LollO. DF.V.73). ino. takdrypp, jf. ænyd.
tagdraab, -dreff, -drob, -drop, -drøb ofl.,

glda. tagdrob (Skraaer.1.787), sv. takdropp;

jf. Draab, Dryb, Dryp, Drøb) I) det, at

vand drypper ned fra et tag; ogs. (og især):

vand, der uden at opsamles i tagrende drypper

ned fra et tag. Moth.D96. Tagskjegget . .

gives 1 Alens Længde for at Tagdryppet ikke

skulde beskadige Yæggen. Olufs.NyOec.1. 75.
Enhver Eier er . . pligtig til at lede Tagdryp-
pet og andet Vandafløb fra sin Eiendom
paa sin egen Giund..Lov"/tl856.§81. Alting

var saa stille. Tagdryppet pludrede ensomt
udentoT. JacPaludan.EV 33. (jf. Tagdryps-
ret; foræld.:) ifølge Deklaration . . tilkommer
der Ejeren af Matr. Nr. 99 . . bestandig Ret
til Tagdryp ind paa den (førnævnte) Grund.
JurFormularbog.^(1880).53. (1. br.) i flt.:

Tagdryppenes eensformige Fald. Kierk. 1.148.

KMMøll.D.68.
II

i sammenligning ell. billedl.

Stymperen sin Siel udgyder
|

I Følelser, der
strømme ned som H&gdry^. Riber. 1.197. en
Kvindes Trætter ere et vedholdende Tag-
dryp (Chr.VI: ideligt diøh). Ords.19.13.

(jarg., nu sj.:) Næsen faar (hos gamle men-
nesker) et violet Anstrøg og har Tilbøjelig-

hed til at dryppe ved den mindste Snue,
man kalder det „Tagdiyip''. NicHolm.LA.16.

II
talem. komme af regn i tagdryp (ell.

tagdraaben^, se Regn 2.3. tagdryp huler
(ell. udhuler. Høm.Moral. II. 30. Grundtv.
Saxo.II.9.) sten, se Sten 7.4. || hertil bl. a.

Tagdryp(8) -rende (sj.; tagrende. Drachm.
E0.96), -ret (foræld.; Amberg. Mohr&Nis-
sen.Ty.-da.Ordbog.II.(1904).682; jf. ovf. 1. 39
samt Tagret^, -sten (teglsten i underkanten
af tagskægget, der kan lede tagvand ned. Am-
berg.). 2) (jf. Draabfald 2; navnlig om ældre
tiders forhold) den nederste del af et tag.

hvorfra tagdryp falder; ogs.: den del af en
grund, der ligger mellem tagets fremspring og

husets væg. Moth.D66. Det tillodes fremdeles
enhver at opføre, hvad han vilde, indenfor

sit Huses Tagdryp, og da andet Stokværk
ofte ragede ud over Stuen, og Taget sprang
endnu videre frem, var denne Indrømmelse
ikke ringe. TroelsL. II. 76. I Tagdryppet
ved Skibets Nordmur ligger to Ligsten.

10 DanmKirker.Y 262. -dække, et. (jf.

-tække; sj.) beklædning paa hustag; tag-

dækning. SvendbAmt. 1924.17. -dækker,
en. (jf. -tækker; fagl.) person, som ud-

fører tagdækning. Tagdækkerens (Etlar.DV.

180: Tagtækkerens; Stige. Etlar.DV(1894).
399. TeknLeks. 1.529. jf.: Tørre Spaaner

|

Og Tagdækker-Næver,
|

Saadant Træ
skal man

|
Til Ild vælge. Sandvig.Edda. 1. 78.

-dækket, part. adj. (1. br.) om bygning:

20 som har tag, er under tag. (børsen) er deels

tagdækket, deels under aaben Himmel.
Bagges.L.1.203. en tagdækket Kirkegaards-
port. 5Ji/oi7n.J5Z.i0.sp.2. -dækning, en.

(jf. -bedækning, -beklædning, -belægning,

-klædning, -lægning, -tækning; fagl.) det at

forsyne et tag med beklædning (TeknLeks.I.

529); ogs. (og især): beklædning paa et hus-

tag af et dækkende lag som straa, træ, sten.

Tagdækningen er Bly over Kor og Kor-

so runding, for Resten Tegl. HJHolm.BK.7.
sp.l. MurJernbeton.299. || hertil bl. a. Tag-
dæknings-emne (MøllH.VI.2), -maade,
-materiale, -metode.
L Tage, en. ['ta"qa ell. (nu især) 'ta*-

v9] (ogs. Tave. JLauritsen.Legems0velser.il.

(1866).28. Meisler.OpfostringshusdrengenNr.

101.(1887).59. D&H. DSt.1922.105. jf. u.

Haandtage. ogs. Tager (jf. u. bet. 2), Taver.
NatTid. *U1941. 10. sp. 2 (soraner-spr.). UfF.

40 — Tag, Tav, en, et. se u. Haandtage^. flt. -r.

(ænyd. t(h)ag, tage, slag, jf. no. dial. toka,

tagen, optagelse, angreb, kamp, oldn. taka,

/., tagning; afl. af II. tage, jf. dial. tage (i

forb. lege tage, lege tagfat. UfF.) som sub-

stantivering af II. tage; sideform til Tøge,

slag, haandtage; if. Brøndum-Nielsen.(Nat
Tid.^^U1941.7.sp.5ff.*U1941.10.sp.lff.) sna-

rere sammenhørende m. tæve, slaa^ I) {vel

til II. tage 2.4; jf. Tøge i lign. forb.) især

50 (og egl.?) i forb. som give (MDL.313.
VSO. Meisler. OpfostringshusdrengenNr.lOl.

(1887). 59), gøre (JLauritsen. Legemsøvelser.

Il.(1866).28) ell. slaa en (god) tave, slaa

taver (DSt.1922.105. UfF.), i langbold ell.

(i soraner-spr.) i kricket (NatTid.*U1941.10.

sp.lf.): ved et kraftigt slag drive bolden i

vejret, saa at den kan gribes; undertiden ogs.

(jf. bet. 2) om selve slaget: Den fik en god
Tsige. VSO. Hvis den, der har Leg, kom-

60 mer godt fra den tredje Tave. UfF. \\ (jf.

ænyd. tage en tøge, om en leg; dial.) i forb.

tage en tave, ved boldspil kaste bolden

frem og tilbage. UfF.(Møn). 2) (egl. vel om,

hvad der modtages i ell. med haanden (jf.
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Tege, haandfuld, haandtage); sml. IL tage

15.3; skol., foræld.) slag i haanden med et

strafferedskab; haandtage; ncevling. Moth.

T18. En mere raffineret Straf (i skolen i

Lyngby ca.1880 for stavefejl i ord som ,,hvad,

hvor") var de saakaldte „Hvadtagere".
PoU*/»1936.Sønd.l0.sp.2f. 3) om redskab
til at slaa med; dels (foræld.) om straffe-

redskab, i ssg. Tyretave (o: tyremie brugt

til afstraffelse af lærlinge, S7nl. Kalk.IV
299b"^). NatTid.*/,1941.10.sp.3. dels (dial.)

om et fladt stykke træ med skaft til bank-

ning af lærred. Tave: UfF.
II. tage, V. især højtid.: ['ta'qa] Høysg.

AG. 20. i olm. talespr.: [ta', ta] jf. Breds-

dorff.Afh.l2. FPJDahl.RT.13. Arkiv.XXIX.
19. AaHans.S.53 samt Esp. §179. Thorsen.

45.90. Brenderup.§68. LollO. og Feilb. under-

tideti (i gengivelse af dagl. tale) skrevet ta,

ta'e olgn.: Sort.Poet.42. ChrBorup.PM.266.

Bredahl.VI.92. Schand.SD.193. Drachm.DJ.
11.196. Wied.MB.1. 19.42. Gravl.VF.142.
Blækspr.1937.47 . (i dial. m. former som
teje, tæje. Han bad Dievlen teje sig, om
han ikke vilde have sine Penge. Wiwet.D.17.

jf. Rask.FynskeBS.88. FDyrlund.Uds.44.
Kort.167 samt Brøndum-Nielsen.GG.1.128).
II

præi-. -er; især højtid.: ['ta'qar], i alm.

talespr. [ta'r, trykløst t'Br] jf.: haver, tager

. . contrahéres ofte til hår, tki. Høysg.AG.
66. se ogs. Kort.168. AaHans.S.52; under-
tiden (som gengivelse af dagl. tale) skrevet

tar, taer olgn. Holb.Paars.187. sa.Jep.IVl.
LTid.1725.218.1733.572. Bagges.SkR.2. Hrz.
D.I.186. Goldschm.VII.292. Bang.DuF.67.
KAbell.E.44.

\\
præt. tog [to?, højtid, to^q]

tb^. Høysg. AG. 96.
\\

part. taget; især

højtid.: ['ta*q3<], i alm. talespr.: [ta"(8)<] jf.:

man siger ii-rigtig . . taet for taget. Høysg.
AG.120 samt skriveformer (gengivelse af dagl.

tale) som: taet (AndNx.DM.U.131. Woel.
RT.144) ell. tat (Smørialis''sDigtervandrin-

ger.(1823).5); undertiden (især i forb. som
i det hele taget, strengt taget, se II. hel 6.4,

II. streng i.s) [ita»(q)9<]
jf. Jesp.MFon.*159.

AaHans.S.UO. (sj.) som adj. i fk.: ved
j-nhver given eller taget Lejlighed, Steen-
bng.H. 11.15. jf.: en utaget landstrækning
mellem deres la.ndn&m. AOlrE.NG.520. (sj.)

i adjektivisk anv. m. best. f. ell. flt. -ede, ;'/.

w. optage samt: svært medtagede var de.

Wied.RS.162. de bliver halet ud af det ægto
parisiske Milieu og sat ind i det paatagedc,
som man laver for at trække Penge ud af . .

T\ir\sUir.Tilsk.l937. 1.158. — ogs. (i nyere
r\'i--.-pr. navnlig (CD) som adj.) tagen ('ta*q(a)n)

(Hf*>(xg.AG.96). »Tagen i Cuur af (rigdom)
f,'i"ri'8 den Seende blind. FGuldh.S.37. en
ta^rcn Beslutning. i^rac/im.fijF-'. 767. se ogs.
yt. r,.6 slutn. jf. JBaden.Gram.145. Mikkels.
S]>ror,l223.314 samt Feilb. Kort.173. Bren-
d>'TU],.§lH9,3 og Esp.§179.207,1; især efUr
være og blive m. subj. i fk.: (han) blev tagen
ved yiT\^eheenet.Holb.HeUind.JI.308. Han

er . . tagen til Soldat. Eøysg.S.42. Ringen blev

t&gen. Lunde.F.83. i intr. anv.: min Moder er

tagen ud. Jacobi.(Skuesp.IV234). Hrz.XVII.
108. Han var tagen ud at fiske. JFJens.FD.
114. m. subj. i intk. ell. i flt.: Saa knap var
det tdigen.JRPaulli.JM.25. Vi blev . . vel

tagen imod.Nysted.Rhetor.17. Tydske Soldater

vare . . blevne tagen i Sold. PEMiill.Isl.56. ef-

ter have : (disse eksaminer) har tagen een uge

10 fra mig. Cit.l718. (Falsteriana.l12) . Høysg.

AG.96. EPont.Men.III.377. EBertels.M.180.

jf.: stakkels Kone, som han burde ta'en

til sig. Tode.IX.345; (sj.) som adj. m. intk.

tagent, vist kun i ssgr. som del-, paatagen;

best. f. og flt. tagne: de bleve tagne udi

Øyesyn. Holb.Ep.V^.131. Cit.1834. (Hjort.B.

11.149). de maltesiske Kartofler . . var for

tidligt tagne. JVJens.RF.48. \\ imp. tag
[ta'q], i alm. talespr. [ta^ ta] jf. AaHans.S.

20 50; undertiden, som gengivelse af talespr.,

skrevet ta! Søiberg.KK.11.19. LindskovHans.
NH.35.

II
vbs. (navnlig i ssgr. som Fejl-,

Lens-, Ombordtagelse, jf. ogs. Af-, An-,

Bort-, Gen-, lagt-. Mod-, Op-, Undtagelse^
-else (fx. til bet. 1 og 3: Moth.TW. Tingens
Tagelse. Goos.II.338; (især emb.) til bet. 7.3:

Forholdsreglers Ta^else.[EWolle.]Brudstykker

afenjy.BorgermandsDagbøger.(1873).50. Be-
slutningens Tsigelse. GadsMag.1941.46. (sj.)

30 til bet. 9: i Sæder og Levevis, men og i

Tænkemaade og Livets hele Tagelse. Sibb.

Aa.I.490. til bet. 11. i : Anstaltens Ibrug-
tagelse. Beretning om Straffeanstalterne. 1916

f

17.103. Pol.y1^1921.12.sp.l. tilbet.U.2: Bor-

gerskabs Tagelse. Reskr.'*/»1737. Aager eller

ulovlig Rentes Tagelse. JurFormularbog.*413)
ell. -ning (kun i ssgr.; fx. til bet. 1 og 12:

Efter endt Kultagning gik (færgen) strax

yidere. Rambusch.JE.174. Gravene laa i en
40 naturlig Sandbanke . . Alle var mere eller

mindre beskadigede ved Sandtagning.
Aarb. 1936. 170. (lokomotivers) Vandtag-
ni ng.i)SB.Bane&j/(/n.96. til bet. 8.1 : *\&i-
seltagningen

|
samt Ofringer til Åres.

Gjel.KM.106. sml. endvidere Afstands-, Om-
bord-, Prøvetagning samt Af-, Bjerg-, Mod-
tagning^, ;/. II. Tag^Tægt. (glda. taghæ (pass.

thas. DGL. 11.3 var.) og tækæ (smst.VIII.

446ff.), t(h)ægæ ofl. (Kalk.IV295f.), æda.

50 takæ, taka (DGL.I.211), taghæ (smst.1.827.

FlensbSt.lOé. AM.) samt tækæ (jf. Brøn-
dum-Nielsen.GG.1.128) , SV. taga, no. ta,

oldn. taka (præt. t()V.), run. (præt.) tok
(DRun.), eng. (laant fra nord.) take ; vistnok

(jf. Festskrift tilFJ6nsson.(1928).336ff.) sa.

ord (udviklet i tryksvag stilling) som got.

tckan (præt. taftok^, glholl. taken, fris.

take(n); maaske fjernt besl. m. lat. tangere,

perf. tetegi, berøre (jf. tangere^; sml. fattig,

60 I. Tage, Tager; fortrænger æda. nimmæ, oldn.

nema, se II. nemme)
A. i alm. trans. anv.

i) gribe om, fatte noget med hænderne
ell. et redskab og fjerne det fra det sted,

XXIII. Rentrykt "/u 1M6 35
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hvor det lefinder sig ell. er anbragt, for at

føre det et andet sted hen ell. anbringe det et

andet sted; ofte m. forestilling om, at man
agter at gøre brug af vedk. ting ell. (jf. bet. 3)

beholde det i sin besiddelse, (til betegnelse af

griberedskabet anvendes med, i forb. som ta^ge

noget med haanden, hænderne, med en
tang fse I.Tang 1) ; ofte (jf. bet. 11) i sideordnet

forb. m. et andet (betydningsmæssigt domine-

rende) verbum, jf. Mikkels.Ordf.699 f.). I.l) i

al olm. Da kom Jesus, og tog Brødet, og gav
dem ået.Joh.21.13. (han) tar en Kam af

Lommen og kemmer sit }iaa,i. Holb.Kandst.

I.l. Han tager en Ordbog . . slaaer hvert

Ord op.Kierk.XII.316. Han sagde, at han
ikke vilde gaa ud i Regnen med den nye
Straahat og saa tog han Din Sydvest. Bøgfe.

DA.VII.253. Saa toge (1819: optoge^ de

Stene for at kaste paa ham; men Jesus

skjulte sig. Joh.8.59 (1907). tage for dagen,
se Dag 10. tage sit tøj (og gaa), se Tøj.

II (jf. bet. 11.5^ m. delvis forestilling om ud-

vælgelse, tager en Gedebuk til Syndoffer.

3Mos.9.3. Tager man i Stæden for reen Skee-

vand til dette Arbeide . . saa bliver Mixturen
ved Soelen i Steden for lysende. Kulsort,

KSelskSkr.VI.171. tage (lige) for haan-
den, se Haand 12.3. man tager, se III.

man 2. j| i udtr. for, at man fører noget hen
til sig, løfter det op til sig, bringer det i sin

nærhed; ofte som udtr. for, at man ifører sig,

indhyller sig i et klædningsstykke olgn. saa

tog hun et Slør og skjulte sig. 1Mos.24.65.
for Trækvind skulde min Datter

|
Tage

lidt meer om sin 'Ea.h. Riber.11.70. Da Sme-
den havde ordnet sig, tog han Flasken i

'Lomva.&n.MartinAHans.JR.17. i forsk, faste

forb. (til dels m. overf. anv.): tage noget i

stiv, strakt arm, se stiv 1.2, II. strække
1.1. tage (gevær) ved fod(en), i hvil,
se Fod 1.5, Hvil 1. tage fod i haand,
skeen i en anden haand, stav i haand, se

Fod 1.2, I. Ske 2,2, I. Stav l.i. tage i mun-
den. 1. i egl. bet. tage en hvid pind i munden,
se u. II. hvid 3. jf. bet. 1.2: (de) nøledes
med at tage en lille Gnalding Sukker Candis
i Munden til (teen).Oehl.XXVII.103. Pol.

"hil939.11.sp.4. 2. i overf. anv., m. h. t.

ord: se Mund 4.4. tage noget paa nakken,
ryggen, skulderen osv., jf. I. Nakke 2.5

osv. — (jf. bet. 4.2J i forb. m. af ell. (især)

fra, brugt modsætningsvis om handling, hvor-

ved noget fjernes fra et sted (hvor det nylig er

anbragt ell. alm. har plads), de tar Pennene
fra Øiet. Holb.Stu.II.l. (han) tog Riflen fra

SkuideTen.KnudAnd.HH.llS. jf. bet. 16:

(jægerne) skjød og ladede, sigtede og tog
fra Øiet. Blich.(1920).XIII.143. tage en
(stor, tung) sten fra (ell. a.i) ens bryst
ell. hjerte, se Sten 7.3. || m. overgang til

bet. 2, som udtr. for, at man griber efter ell.

til noget, giver sig til at anvende noget ell.

begynder paa noget, alle de, som tage Sværd
(o: for at kæmpe). Matth.26.52. *Bonden ta'er

Tømmen og kjører fra Stalden. //r2.Z)./.iS3.

Sad Pigebarnet og drev . . Hun kunde dog
tage et liiaa,nda,Theide.LeckFischer.HM.194.

tage telefonen olgn., se Telefon.
|| (jf.

bet. 1.5J m. obj.-skifte, m. h. t. legemsdel, der

føres et sted hen (for at gribe om noget). Da
Gendarmerne red forbi Stiftsfysikus'en . .

tog Delingen Haanden til Huen. Søiberg.

KK.I.54. især i udtr. for at beskæftige sig

10 med, sørge for noget: tage haand om,
(vist efter sv. ta hånd om; 1. br.) tage vare

paa. den (o: en sparekassebog) havde han
selv, ellers tog hans Far Haand om Pengene.
AaseHans.Vr.79. tage haand i hanke, se

Hank 3.2. (jf. bet. 4.2) i forb. m. af ell. fra:

*Pige! tag Haanden af Skuldren (o: min
skulder). Riber.11.25. Vil du ta' Næven fra

Brændeviinsdaanken. PNJørg.ER.lO. billedl.,

i udtr. som tage sin haand fra, se Haand 3.i.

20 w. h. t. blikket: vende bort fra. denne Skue-
spiller der . . ved ham hang hendes Øjne
som magnetiseret . . et Syn Doktoren tog

sine Øjne iia,.JVJens.RF.137. *ved din

Hjemkomst tog du spag
|

fra Bedstemor
dit Blik.OlafHans.ND.35. 1.2) m. h. t. masse,

mængde, kvantum; spec. m. h. t. mad og

drikke: komme i munden, paa sin tallerken,

i sit glas osv. de kloge toge Olie i deres Kar.

Matth.25.4. *Hans Kone Melk fra Hylden
30 tog,

I

Og langsomt den i Gryden slog. Winth.

V.163. Kaffen er kommet, og vi tager Suk-
ker og Fløde. AaseHans.EK.119. (barnet)

har taget vel rigeligt paa sin Tallerken og

maa levne rvoget.Pol.^U1943.9.sp.5. tage
smør paa brødet, se I. Smør 2.3, || i forb.

m. fuld, m. h. t. kar, beholder, der fyldes.

naar Soldet ikke tages for fuldt . . saa giver

det smaa Ukrud sig ned igiennem Soldets

Bund. JPPraW.J.CS3. især i udtr. som tage
40 munden fuld, se Mund 4.3. 1.3) m. særlig

forestilling om, at noget skal være til brug for

andre (navnlig: for den talende): bringe;
hente; række. Jesus siger til dem: tager
(1907: Bringer^ hid af Fiskene, som I nu
fangede. Joh.21.10. vAph.(1759). \\ især m.

hensobj. og navnlig i opfordringer, befalinger.

da tog hun ham (1931: tog hunj en Kiste

af Rør og klinede den med Liim og Beg.

2M0S.2.3. *Slip Bælgen, Dreng! lad staae,

50 tag mig en Fiil.OeifiJ.iVD.267. Kan du tage

mig min Pung . . Inde i Kommoden. Jørgen

Niels.D.IOO. talem.: ikke saa meget som:

tag mig det ben af skabet, se II. Skab 1.2.

1.4) m. h. t. person (levende væsen); dels i

udtr. for, at man løfter en op ell. fører vedk.

hen til sig. da tog han (barnet) paa sine Arme.
Luc.2.28. tage en imellem sig.Moth.T12.

Tyren (havde ikke) Raaderum nok til at

tage dem paa sine Horn. Tode.IX.302. tage

60 en paa sit skød, se I. Skød 2.i. i udtr. for

omfavnelse: tage i sine arme olgn. (Moth.

Til. OFriis.Litt.120), i favn ^seFavn 1).

II
dels (jf. bet. l.s) i forb., der angiver, ai

nogen fjernes fra et sted, føres (forholdsvis
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langt) tort; ofte (sml. bet. 4) i forb. m. af
ell. fra. tag nu din Sen . . og gak du til

Mona LaJiå.lMos.22.2. tage Fisk af en
D&m.vAph.fnSQ). saa haaber jeg han gjør

Alvor deraf og tager ham fra Byen, hvor
han ellers vil ende paa Ladegaarden. C/itmte
ARecke.FA.13. (lærerinden) tager hende . .

i enrum en d&g. HNorlev.L.12. tage en af-

sides, til (en) side, se afsides 1.2, I. Side

7.1. {efter eng. take; sj.) befordre; trans- lo

portere. En Autobus tager os rundt til Eng-
lands Bank, Tower (osv.).HSeedorf.TT.SO.

i videre (billedl.) anv., navnlig i udtr. for

forandring af tilstand ell. forhold: tage én
fra hogen. Moth.Tll. De gode Mennesker
har Vorherre taget til sin Himmel forlængst.

LeckFischer.Ka.24. tage af dage, af live,

se Dag 4.7, Liv 1.7. 1.5) bet. l.i i videre,

uegl. anv.; dels i udtr. for, at noget (skal)

bringes, føres et sted hen. tage Brænde om- 20

hord. Fisker.SøO. tage paa slæb, slæbe-
tov, se Slæb l.i. Slæbetov 2. ;"/. (jærnb.):

slæberen (0: godstoget) skal tage (0: hente)

3 vogne i Vedbæk. OrdiS. (jf. bet. 4.ij i

forb. m. fra: Certepartiet indeholdt Bestem-
melse om, at „Ladningen leveres frit til

Skibssiden og tages frit fra Skibsborde".
Ugeskr.fRetsv.l944.A.1123. tage hjem: End
hvo som haver Stod-hors paa den Mark,
som hånd ikke er selv Ejer udj, da maa 30

Ejermændene til Tinge forelegge ham Dag
at tage sine Hors hiem.J9L.5

—

12—5. Han
tog ironiske Bøger hjem fra Folkebiblioteket.

JesperEw.PF.88. især i videre (overf.) anv.:

se II. hjem 2.1-2.
|| dels som udtr. for, at

noget anbringes (især: fastgøres) et sted.

(pigen) tog Selen om (barnet). LeckFischer.
Ka.l42. Paa Gyrstinge og Bure Sø er Fiske-
riet helt stoppet og Lystfiskeriforeningens

Baade ta^et paa Land. BerlTid.^*/itl944.M. 40

24.sp.3. jf. bet. I.4: (moderen havde) Ingen-
ting (0: intet barnetøj) at tage Barnet i,

naar det kom (0: fødtes). ErlKrist.DU.204.
(jærnb.:) Godstogene , . tages (ofte ikke)
til Perron, saa at Paa- og Afstigning skal
finde Sted paa Stationspladsen.Z)S'J5.07ire

M.ai. ^ i udtr., der angiver, hvor(ledes)
tovværk anbringes, ell. hvorledes det føres. Rak-
ker til Gaflerne bestaa af et Stykke Tov,
der fra Kloen tages foran om Masten. i?ar- 50

denfl.Søm.1.88. Kabellaring, et svært Tov,
der tages rundt Spillet og sejses til Anker-
kæden. ÆWeasel.Or/ogsminder.f7926^.29. ta-
P" til bedding (Harboe.MarO.; jf. u.

Ijing \), tage til spillet ell. til

;
:,s (se II. Spil 2). tage reb, rift i sejl,

^e II. Reb, II. Rift 1. (jf. bet. 4.i) i forb. m.
af: tagn et Skib af Grund. Fisker.SøO.

'f'r.MarO.
\\ overf., om fast forbin-

især (gram.) om lydlig ell. syntaktisk to

i' "dehe. (ord som „mos") tager den (o:
'•' len et) . . bag sig^.Høysg.AG.ST. Længere
mod vest bliver det (0: intc) til „et" med
stød, i følge en vestjysk lydlov, at tt tar

stød foran ligesom lik.Hjortø.SL.35. se ogs.

tage efter, for, til sig u. bet. 20. 1 .6) til bet. l.i

og 1.5, i særlige forb. m. af ell. (nu især)

fra, som angiver, hvorfra noget fremskaffes,
bringes til veje, leveres, hvor skal jeg tage
Pengene iia,?Éolb.Kandst.I.6. AaDons.DU.
19.

II
m. h. t. del, der udtages af en større

helhed. Præsten skal af samme Madoffer
tage (Chr.VI: opløfte; 1931: udtage^ dets

Ihukomraelsesoffer. 3Jlfos.2.9. (især bibl.) i

udtr., der angiver, hvoraf et menneske er skabt.

denne (0: Eva) skal kaldes Mandinde, thi

denne er tagen af Manden. iMos.2.23. *De
(0: menneskene) see kun det Muld,

|
hvoraf

de er taget. Oehl.Digte.(1803). 79. || i udtr.,

der angiver, hvorfra noget stammer, er ud-
draget; spec. (jf. bet. B.i) m. h. t. litterære

laan. (komedien) Plutus, hvis Argumenter .

.

er taget af den gamle Græske Poet Aristo-

phane. Holb.Ep.Y223. han (kunde ikke) hæve
den Indvending imod sig, som de toge af

hans Herkomst. jHorre&.//.322. Det første

Navn han har, er taget fra de tre Patriarker,

det er J&koh. Korch.LL.95.

2) lade en legemsdel (især: haanden) ell.

et (gribe)redskab helt ell. delvis omslutte (og

fastholde) ell. berøre, paavirke noget; fatte;

navnlig: gribe med haanden ell. hænderne,
især (jf. dog tage paa u. bet. IQ.s) paa fast

ell. voldsom maade. 2.1) (især i forb. tage paa,
se bet. 16.8^ i egl. bet. Molh.TS. i forb. som
tage noget fat, se III. fat 4. jf. bet. l.i og

3.1: tage i flæng (Rostgaard.Lex.T9a), i

grams (se Grams^. || i udtr., der angiver, at

noget gaar itu, ødelægges ved en berøring, be-

handling, tage fra hinanden (0: skille

ad). vAph.(1759). Bl&T. (især dial.:) tage
i stykker (Rostgaard.Lex.T9d. Feilb.) ell.

itu: Rostgaard.Lex.T9d. Hendes lange vat-

terede Bærekaabe . . havde Terese tænkt
at tage itu og forandre til en kort. EJuelHans.
U.233. Bogen blev taget itu. EllenJørg.Mid-
delalderlighist.Litteratur.(1930).ll. m. obj.-

skifte: tage hul paa, se I. Hul 4.5. 2.2)

m. h. t. person (levende væsen): gribe i, fatte

ved en legemsdel ell. ved en del af klædedragten;

dels om famlende berøring, dels (og især) som
tegn for hilsen, venskabelig tilkendegivelse ell.

som forsøg paa at standse, overvælde, mis-
handle en. (han) tog (1931: greb^ mig ved
Haaret paa mit Hoved. £2.8.3. Jeppe tar

hende paa Brystet: „Du est kiøn. Vil du
sove hos mig i Nat?"i/oZ&.Jep.///,3. tage
een om Livet. VSO. (han) tog Drengen om
Hovedet, idet han raabte: — Bravo, min
Dreng. Schand.TF. 1. 162. i udtr. for at be-

væge, røre en, som tage en om (CSPet.Litt.

26) ell. ved hjertet (Mau.472; se u.

Haand 12. 12^. t faste forb. (ofte m. overf. bet.):

tage under armen(e) (se 1. Arm 1.1-2^,

i, ved haanden (se Haand 2.2 og 12.6, 12),

om halsen (se u. I. Hals l.i^, tage tyren
ved hornene (se Horn b.i), tage en ved
hovedet, i kardusen, paa knæene, i

86«
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kværken (se Hoved 2.io osv.), tage kat-

ten om rumpen (se I, Rumpe 3), tage
en ved vingebenet, ved øret (se Vinge-

ben, Øre), (jf. bet. b.i) i udtr. for at narre,

snyde en som tage en ved næsen, i skæg-
get ^se I. Næse 10.1, I. Skæg 1.3j. || m. obj.,

som betegner legemsdel. Jeg tager hendes

smaa Hænder og ser paa Neglene. FrPowi-

sen.F.106. hun vaklede og tog hans arm
for at faa støtte jf. (fodbold-jarg.): (an- lo

grebsspilleren) styrer lige mod Maal, hvor-

for (halfbacken) som sin eneste Chance tager

hans Ben (o: spænder ben for ham), saa han
styrter næsegrus. Pol."U1944.4.sp.4. f i udtr.

for beføling, befamling: tage knæer, se

I. Knæ 1. 2.3) (til bet. 2.1-2; jf. bet. 16)

uden obj., som udtr. for, at man lader haan-

den gribe om, glide hen over noget for at føle

faa det ell. (navnlig) for at fastholde det ell.

for at tidsætte det for en vis paavirkning. 20

Lægen maa tage (0: med tangen) tre Gange
for at faae den faste Kindtand dragen ud.

Kicrk.VI.34. Først bragte B. jo Gagen. Den
anden tog hen over Sedlerne med de tynde
Yingre. KLars.GYllO. *mønstrende du paa
den (0: en stor sten) saa, |

vant til at tage

haa^idt.OlafHans.ND.32. tage fat, se III. fat

4. tage paa noget, se bet. 16.8. — (jceg.) om
dyr. Tage haardt. Udtryk for, at en Hund
er h&a.Tåmvinået.DJagtleks.l281. \\ m. tings- 30

subj. *din (0: kongens) egen Haand
|
Bør

tage haardere (0: om scepteret) . Recke.KM.80.

spec. (0) om (del af) redskab: gribe fat i,

ind i noget ell. glide mod, gnide mod noget;

ogs.: arbejde mod et arbejdsstykke og fjerne

en del deraf; i videre anv.: fungere. Hane-
tolden gaas efter med en Sletfil paa de
Steder, hvor den tager haardest, indtil den
slutter oxeTSilt. DampLok.lOl. (cyklen) næg-
tede . . at gøre Tjeneste. Tandhjulet vilde 4o
ikke t&\Pol.'^/tl939.2.sp.5. høvlen tager
ikke, se I. Høvl 1. 2.4) (især sport.) gribe
ell. (op) fange noget, der bliver kastet, kom-
mer flyvende olgn. Ringen blev tagen (0:
ved ringridning). Lunde.F.83. *serve en Bold
(0: i tennis), | som ingen Djævel kan tage!
AaBerntsen.D.24. et haardt, skruende Skud,
som (maalmanden) dog tog uden Vanskelig-
hed. PoZ.Vioi937.S.sp.5. tage bold, (dial.)

spille bold. CReimer.NB.374. jf. tage hæn- 50

(finger u. Hænding 1,

3) bemægtige sig noget (især: noget, som
tilhører en anden); tilegne sig noget med
magt, i kraft af den stærkeres ret; bringe i

sin besiddelse. 3.1) i al olm. Kongen tager
(manddraberens) halve Boeslod. Z)L.6—6

—

5.

mine Forældre (flyttede) , næsten berøvede
Alt, hvad de eiede, hvilket af Værten var
taget for Husleien, som de ikke saae sig

istand til at betale. FruHeib.EtLiv.*!.25. Jeg eo

. . ytrede, at det var jo at stjæle. „Stjæle",
sagde H., „vi stjæler aldrig om Bord, vi
tar h&TeV' BornhHaandvEr.41. Røverne . .

tog 7000 Kr. paa Veksø Jernbanestation.

Pol.*''fid942.1.sp.4. tage nam, se I. Nam 2.

jf. bet. 3.4 (og 13): tage land, se Land l.i.

w». nærmere bestemmelse, i forb. som tage i

besiddelse, i ell. til eje, se Besiddelse 1,

I. Eje; jf. tage possession af u. Pos-

session. i modsætn. til faa ell. give, i udtr.

for selvtagen besiddelse: *intet kan du tage,

I
Alt kan du faa af Gnd. SalmHj.31.2. (oppo-

sitionens førere) agtede at tage og ikke at

vente, til der blev givet. FruHeib.EtLdv.*

IV.113. tage selv, se II. selv 2.2. || m. h. t.

dyr; dels om tyveri, dels (jf. bet. 10. 1^ om
optagelse. Om mand tager anden Mands Fæ
i sit Korn, eller Eng.DL.6—14—19. *„Et
(muldyr), jeg netop havde taget

[
Af hans

Herres Stald paa Torvet." (
— „Har

du stjaalet da et Muuldyr?" i?r2.Z).//.64.
||

i uegl. anv. da tog (dronning Margrete)

sin Tempo (0: benyttede lejligheden, saa

sit snit) til at befodre sit Forehavende.
Holb.DH.I.507. tage en chance, se Chance.

jf. bet. 1.6 slutn. og 11.5: den gamle Digter

har taget sit Stof, hvor han fandt det.

Rubow. T.221(sml. Vogel - Jørg. BO. 259) . jf.

bet. 1.6 slutn.: tage noget hos en Forfatter.

Bl&T. tage den frihed, se Frihed 3.4.

tage et kys, stjæle, røve et kys; ogs.: faa
et kys. Helt.Poet.36(se u. IV Kys i;. *lyster

Hovmand Dit Gods at tage, |
Hvad heller

Kys af Din Ægtemage. Abrah.(Rahb.Min.
1790.1.287). Siig ham, han skal faae ti Kys
ligesom igaar, Resten kan han tage hos
mine EoiåameT\HCAnd.(1919).II.21. D&H.
tage ordet, svaret, se Ord 2.3, I. Svar

1.1. 3.2) (jf. bet. 3.3) m. h. i. person; især:

berøve friheden; fange; gribe; arre-
stere; fængsle. Binder mand nogen i sit

(0: hans) eget Huus . . eller tager hannem,
hans Hustrue, Børn, Tyende, eller Giest,

og fører dennem bort med Vold og Uret.

DL.6—9—9. da (drengen) gaaer forbi Kjel-

deren, ta'er Meelmanden ham og banker
haia.FritzJiirg.nr.32. Stop Tyven! Ta' Ty-
ven I J¥Zaars6.P.56. Hvis De ingenting har

gjort, saa kan De nok tænke, at Politiet

heller ikke ta'r I)em.Skjoldb.ML.69. talem.:

tage den ene og slaa den anden med, se

III. slaa 1.1. tage (til) fange, fangen,
se I. Fange 1, fangen, tage fast, se I. fast

1.1. tage gidsler, tage til gidsel, jf.

Gidsel, tage en med gevalt (se Gevalt),

magt (vAph.(1759). Steenberg.H.1.93). tage
en med vold (nu kun, jf. flg. gruppe, m. h. t.

kvinde), se Vold. || m. h. t. kvinde: bortføre

(Holb.Mel.1.5) ell. (nu kun): tiltvinge sig

samleje med, voldtage; ogs.: forføre, han tog

(1931: greb^ hende og laae hos hende og

krænkede hende, il/os.34.2. han tog min
Datter og vanærede hende. Elkjær.RK.23.

II
(især dial.) fange i lege som „tagfat".

Fruen i Huset (foreslog), at man skulde lege

Tagfat . . Den gamle Herre var den, som
skulde „tage". Drachm.1.160. Den, som det

sidste Ord „Ta" (0: i tælleremsen) faldt paa,
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skulde . . tage de andre under Legen. J5ornft

HaandvEr.235. Feilb.III.760. ogs. abs.: lege

tagfat. Feilb. i pass. tages m. sa. bet.:

Thorsen.120. 3.3) til bet. 3.2; egl. m. h. t.

forbryder: overraske under forbrydelse og

paagribe; gribe i en uhæderlig ell. dadel-

værdig handling (især i udtr. som tage
en i løgn. Moth.L263. Kollerød.183); ogs.:

passe op; overraske. Opbær nogen meere
Told, eller Skat, end som af Kongen paa- lo

buden er, straffis som hånd var tagen ved
Tyvnet. DL.6

—

4—11. naar mand har taget

dem nogle gange i aabenbare og beviist

Usandhed, troer mand dem ikke siden i mere.

Gram.(KSelskSkr.IY186). han har . . fore-

taget sig et og andet, som en velvillig Dom-
mer nok kunde tage ham paa. J?osen/^Ton^2.

AG.168. Han tog mig (o: postkusken) ved
Svinget og fik kyiserne. Elkjær.HF.14. tage
paa fersk (f frisk. vAph.(1759)) gerning 20

ell. fod, se fersk l.i (samt u. Gerning 2.8/
tage en paa sengen, se Seng 2.4. talem.:

tage en, hvor man sætter ham, se II. sætte

1.1. t videre anv.: tage en paa ordet
olgn., se Ord 2.3. || tag ham der! (nu næppe
Ir.) som afvisende svar: ham faar du ikke

mere fat i; ham ell. det kan du opgive; ogs.:

jo pyt! *Far nu, min Phillis vel! og vent
mig snart igien!

| Ja! tag ham der! du vil

mig aldrig meer \i\isya,le.Rose.Ovid.I.17. jeg 30

raaber, Carl, Anton! — jo tag dem der;

borte er det 'RakkeTpa,k.PAHeib.Sk.II.25.

Bredahl. VI.37. 3.4) sætte sig i besiddelse af

med vaabenmagt; erobre, indtage i kamp,
krig. (bevis for) at det, som sælgis, hører

Rytterne eller Soldaterne selv til, (eller de

har) taget det fra deris Fiende. DL.5—3—34.

jeg sætter, at en blaae, grøn eller rød Arraee
tog Sæl]a.nd.Blich.(1920).XXI.173. De si-

ger, at vi elsker ej mer vort gamle Land,
| 40

fordi . . vort bedste Minde ej er tagne Faner.

UBirkedal.LTF.106. jf. bet. 3.2: en tysk

Trawler er blevet taget af en Kanonbaad,
for at have fisket indenfor Territorialgræn-

sen. Sc/tc/fer. AfarO. tage med storm, se

Storm 3.3. talem.: den er svær, men den
kan ta'es (ogs. til bet. 5.8 og I.a), se II.

ær 4.3.
II

billedl. Socialisterne vil tage

!ertallet denne Ga.ng.nowalt.DB.87. isæ,r i

ilr. fra spil, sport, væddekamp: (kasteren) 50

i?er Gærdet ved at ramme det med Bol-

"n. Kricket.l935.27.sp.2. tredje Løb toges af

avoriten B. S. Ekstrabl.**U1921.1.sp.2. tage
'gier, se I. Kegle 3. tage en pris, præ-
ie, 86 I. Pris 3.1, Præmie 2. tage spidsen,
•ten, se 1. Spids 4.1, Tete. ^ om det al

''kke et kort (AndNx.MJ.I.lll) ell. gøre
' stik: IIolb.Bars.III.l. (spilleren) tager
j: tager stik paa) Kløver Konge. BerlTid.

'*'*1929.Sand.2.sp.2. tage et stik (hjem), 60

»e II. Stik 3. t brætspil, m. h. t. brik: slaa
111.17.3). Skak.(1773).59. Skak.(1916).10.
'•5) fange ved jagt ell. fiskeri; ogs. om dyr:

I
unge et andet dyr ell. røve, stjæle noget.

*Da Falken aldrig kom blandt Lærkerne at

jage,
I

Langt mindre nogen Høg en Due
vilde ta.ge. Helt.Poet.29. (fiskerne) har ikke
nødig at bruge noget Garn, men kand lige

frem tage (fiskene) med Hænderne. (Sc/ioms-

bølle.Saxo.fl^. Øglerne holder mest af In-

sekter og Edderkopper, men de tager ogsaa
Regnorme og Snegle. Frem.DN.559. jf.: Jæ-
geren ser det altsammen . . En og anden af

dem (0: nogle raadyr) kunde godt tages, det

vilde skaffe V\diå%.Fleuron.RH.33. talem.:

det har katten taget, se Kat 2.2. 3.6) (til

bet. 3.1-2^ om overnaturlige væsener, onde

magter olgn.: bemægtige sig en ell. noget;

lade en ell. noget forsvinde. Bank ikke . . paa
Vinduet eller Døren efter nogen Bussemand,
som skal tage ham, naar han græder. Prafti.

AH.IV119. borte har taget ham, se II. borte

3. nøkken har taget ham, se I. Nøkke, især

om djævelen (navnlig i eder ell. selvforban-

delser): Jeg vedder, tag mig Diævlen, sagde
han. Lodde. (Skuesp. 1^282). fanden tog
ham, tage ham (ell. mig/ se Fanden l.a

og 1.5. pokker tog ham, tage det olgn.,

se Pokker 2.2 og 2.5. 3.7) m. tings-subj.;

dels (jf. bet. 3.1^ som udtr. for, at noget

gribes og føres (bort) i en ell. anden retning,

navnlig af vind ell. strøm. *Stormen tog
hans Hat. JJeppesen.ReisentilHelicon.(1782)

.

53. Skibet blev taget af en Sø (saa det . .

mistede Styret). Scheller.MarO. i videre, overf.

anv., som udtr. for, at et forhold paavirker et

andet, fører noget andet med sig: den ene
Hilsen tog den anden saalænge, indtil vore
Øine . . ikke giorde andet end mødtes.
Bagges.DV.IX.388. det ene Glas tog det

andet, indtil han begyndte at føle sig lidt

omtdidiget. SHeegaard.UT.404. især i udtr.

som det ene ord tager det andet, se

Ord 1.3. den ene taare tager den anden,
se I. Taare 1.8 slutn. || dels (især dial.) til

bet. 3.2 (og S.g), om indvirkning af sygdom,
ugunstige naturforhold; ogs., m. overgang til

bet. 6, som udtr. for død, ødelæggelse. Sygen
tog ham (0: han blev syg) klokken to. Moth.

S993. han havde allerede den brystsyge i

sig, som tog hsLm.NMøll.H.93. krampen
tager mig, se 1. Krampe 1. (jf. soltagen;

dial.) om stærkt solskin: det tager rugen for

hastig . . rugen modnes for hastig. Fetlft.

4) (lil bet. Z.\) m. særlig tanke paa berø-

velse ell. fjernelse, men uden (udtrykkelig)

forestilling om bem^egtigelse, tilegnelse: fjerne
ell. fratage, (navnlig i forb. m. af ell. (især

i bet. i.i) fra/ 4.1) berøve ell. fratage
en noget, ?uin har haft i eje ell. besiddelse;

borttage. Herren gav, og Herren tog. Her-
rens Navn være lovet. 706.7.22. hver den,

som haver, han skal gives; men fra den,

som ikke haver, fra ham skal tages ogsaa
det, han liawei. Luc.19.26. Jeg har taget

Kjøkkenstolen fra hende, men nu har hun
ham siddende paa Huggeblokken. Fn^zJur^.
nr.3. (barnet) behandlede et Par Dukker
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ublidt, og Moderen tog dem. VilhRasm.BU.

209.
II (jf. het. 1.4^ m. h. t. person (levende

væsen); ogs. om berøvelse ved døden, tage

lam fra T^&tten.Moth.Tll. Gud har taget

hende fra Verden (o: hun er dødJ.Tode.IX.

318. tror du . . ikke, at Arbejdet tager dig

fra mig (o: hustruen). LeckFischer.Ka.206.

II
m. h. t. noget abstr. tage ordet fra én.

Moth.Tll. tage Commandoen fra en Chef,

Fisker.SøO. Han lo ad B., men det tog ikke lo

Modet fra hende. Elkjær.NT.64. (sj.) m.

hensobj.: „De er maaskee Kudsk?" — „Ja,

det skal Ingen tage mig. Jeg vil see Den,

der er hedre.'' Hrz.XIV339. \\ i faste forb.

tage ens ell. sit eget liv, berøve (sig) livet.

SalmHj.263.4. (de) pønser paa at tage mit

Liv (1871: tage Livet af mig;. Ps.3i.74

(1931). Han har taget sit eget Liv. Scherfig.

Fu.20. tage livet af ell. (sj.) fra (Holb.

Masc.II.4), se Liv 1.5. tage magten fra 20

en, se Magt ^l.i og) 3. tage (en piges) mø-
dom, se Mødom 1.2 (og 1.3^. tage næringen
fra, se 1. Næring 2.3. tage pippet fra en,

se IIL Pip 4. tage pusten fra en, se IL
Pust 1. tage ens tid, (jf. u. bet. 8.2 og 12.4^
optage ell. spilde ens tid. Schack.180. jeg be'r

undskylde, at jeg har taget Borgmesterens
Tid. Kirk.B.19. Fiskeriet tog al hans Tid.

EBertels.MH.56. m. overgang til bet. 4.2, i

forb. som tage luven, vinden fra, se IL 30

Luv 2, Vind. 4.2) fjerne ell. flytte noget

bort. (han) havde i sin Haand en Glød,

som han havde taget fra (Chr.VI: af^

Alteret med en Tang.jEs.6.6. tage Barken af

alt TTæe.Holb.Hh.II.14. Tag den Dør af

Hængslerne og bær den bort. SMich.Æb.154.
de maltesiske Kartofler . . var for tidligt

tagne (0: op af jorden). JVJens.RF.48. haa-

ret i nakken er for langt, det skal tages lidt
j

om afskæring, afhugning af legemsdel ell. (nu 40

især) amputation, operativt indgreb: tager
Hovederne af Mændene (1931: tag (deres)

B.oyedeT).2Kg.l0.6. Er Lises Ben ampute-
ret? Ja, — Lægen stoppede Piben, —
vi tog det i Morges. ErlKrist.BT.176. han
fik taget sin blindtarm I tage noget løs,

(nu sj.) gøre løs; løsne, tage en Fugel løs

der sad fast i Fugleliim.vAph.(1759). Skatte-

graveren.1884.II.56. tage et stykke af pla-
katen ell. programmet, tage pletter 50

af tøj, tage af sengen, tage skægget
af en, se 1. Plakat 2.2 osv. tage noget af
vejen, se Vej.

||
(især ^) m. h. t. redskabs-

del): fjerne (midlertidig) fra sin plads;
sætte ud af funktion. Opad Formiddagen
letnede Vejret, og vi tog Fortøjningerne og
gik over til BiøTnø.AchtonPriis.DØ.1.225.
Landgangen blev taget, og Heimdal stod
ud af B.&vnen.KBirkGrønb.SF.162. jf.: (jeg

fløj) midt ind over Pladsen, tog Motoren, eo

og lagde an til (landing). FlyvningHær.234.
spec., dels m. h. t. anker: lette, vi tager
Ankeret og . . glider bort fra Kysten.
AchtonFriis.D0.II.238. KnudAnd.HH.33. dels

m. h. t. flag (HHLuttichau.Drengeliv.(1919).

17) ell. (især) sejl: stryge. Scheller.MarO.

KnudAnd.HH.208. \\ m. overgang til bet. 4.i,

t udtr., der angiver, at noget formindskes ell.

forringes, forsvinder ell. ophører. I skulle

Intet lægge til det Ord, som jeg byder Eder,

og Intet tage (1931: trækkej derfra. 5ilfos.

4.2. Skabet skulde flyttes hen foran en Dør,

der skilte dem fra Familien R. Det vilde altid

tage lidt af Lyden.Bang.SO.59. Hun maa have
nogle flere (pulvere) til at tage smerterne.
HNorlev.L.21.— m. h. t. energi, kraft, styrke:

formindske ell. sætte ud af funktion, ved An-
vendelsen af Olie (kan man) tage noget af

Braadet af Søerne; men man kan natur-

ligvis ikke ved Olie tage Kraften fra Bølge-

slaget. jBariew^./S'øw./.223. Farten tages af

Skibet i god Tid. smst.242. Dampen var taget

fra det paakørende Togs Maskine (Toget
skulde jo standse paa Stationen). JernJaneT.
^U1935.3.sp.2. jf.: Jeg drejer . . Rattet til

højre og tager Gassen fra Motoren. Motorkør.

32. — m. h. t. byrde ell. besvær: befri for;

fritage ell. lette for. tag denne Kalk (0: min
forestaaende lidelse og død) fra mig (0: Jesus).

Marc.14.36. Dette næsten lettede — som
hvis en Pligt var taget fra lidLnn. HansPovls.
HF.31. 4.3) (især fagl.) til bet. 4.2, m. obj.-

skifte: formindske ved beskæring, ind-

syning, klipning, studsning; især i pass.:

Hatten (maa) tages lidt i Pulden, hvis den
skal passe mig. NatTid.^'^U1936. 5.sp.l. busken
løber for meget op, den maa tages i toppen

j

(barb.:) han (0: en kunde) skal bare tages

lidt i nakken
j

5) (til bet. 3.2; besejre; gøre det af med;
overvælde; faa bugt med. 5.1) (dagl.)

overvinde, faa bugt med i kamp, væddestrid

olgn. „at ville slaae sin Fader." . . „Jeg
hytter mig nok for de Dele — desuden kan
den Gamle tae mig." Oversk.Com.111.148.

legemlig var (han) saa stærk og behændig,

at han kunde „ta'e" hver eneste af sine

Klassekammerater, naar de prøvede Kræfter.

JuliRoskilde.1927.14.sp,2. (aet) skulde være
muligt denne Gang at „ta' Østrigerne" (0:

et østrigsk fodboldhold).Ekstrabl.^^U1935.14.

sp.3. Esp.348. Feilb. jf. bet. 5.2: Den Maneer:

at lae sig slae (0: slaa) og tae, og endda være

ligeglae, den har 200 Aars høidansk Autoritet

for sig. Blich.(1920).XXV11. 125. tage sin

mand olgn., (jf. u. Mand 11. i^ kunne tumle

en modstander, han havde Kæmpe-Kræfter
og tog sin Mand.Grundtv. Saxo. III. 184.

Oversk.Com.III.148. jf. bet. 1.4 og 10.4: Hun
var meget føer af Bryst og Lemmer, og saae

vel ud til at kunne tage sin M&nd. Blich.

(1920).XIY210. m. tilknytning til bet. 5.5:

lægge beslag paa; optage. Forretningslivet

tager sin M.&nd.Kirk.(PoVU1934.Sønd.l7.
sp.2). (spøg.) om drikkevarer: * Først tager

Manden en Snaps,
| saa tager Snapsen nok

en Snaps,
|

tilsidst tager Snapsene Man-
den.AMatthison-Hansen.Blaalys.(1890).29. jf.
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Feilb.fDania.Y42) . tageenmedentrumf,
se Trumf. || indhente; slaa. tage en i op-
løbet, se Opløb 1.3. jf.: ingen Drage tog

min i Højden. /iørd. Fif.29. 5.2) (jf. tage

ved næsen u. bet. 2.2; dagl.) føre bag lyset;

narre; navnlig: bedrage (for noget); snyde.
SHeegaard.UT.140. en Mængde naive og

nysgerrige Sjæle kommer af med Pengene

og forstaar ikke et Hak (o: af den bog, de

har betalt for) — andet end at de er blevet

taet, men det skjuler de, for det er ufint

at ia sig ta.\Woel.RT.144. Det har den

Overdoktor s'gu godt af . . jeg under ham
at blive taget for tusind Kroner. Lindskov

Hans.NH.75. jf. f: Tage (o: besnakke) en

med favre ord. Rostgaard.Lex.TlOd. 5.3) m.

h. t. byrde, arbejde: kunne magte; tumle;
m. h. t. opgave: løse. Han tager jo hj ærtelig

ved den (o: skibskisten) med ru Negle (o:

tager haardt fat paa den); men han kan ikke

tage åen.Krist.JyF.IY195. Han tog sit

Nøgleknippe frem og begyndte at dirke ved
Skabene i Moderens Garderobe . . „Det
kommer an paa, om mine Nøgler kan tage

LdLa^senV Buchh.Su.1.88. jf.: Ovnene kan
ikke tage (o: forbrænde) Brænde. WesenbL.
(Pol.'/id938.16.sp.l). il

(især J") m. h. t.

tone: kunne naa op til; kunne synge; ogs.

(sjældnere) m. h. t. musikstykke: udføre;

getigive. tage en node. Moth.TS. med Glans

og Sikkerhed tog han det berygtede høje C.

NatTid.^'iol919.Aft.4.sp.3. (organisten) tog

. . Salmerne i for hurtigt et Tempo. ^aDons,
MV.39. tage de høje toner (tonen højt),

se II. høj 4.1. tage troen fra ell. over

andre, se Tro. 5.4) (jf. bet. b.z) m. h. t. for-

hindring i terræn: komme over; klare;

overvinde; ogs. m. h. t. vejstykke, afstand:

tilbagelægge, mørk er din Vaaning. Med
trende Skridt tager jeg din Grav, o du som
var saa stor tiliornl Blich.(1920).II.101. Brat
drejede hun sig om, tog Gulvet i hurtige

Skridt og iorsv&ndt. ZakNiels.Ki.40. Skæl-

bidere tager som smaa Tanks Forhindringer

og Løbegrave i Terrænet. JFJens.ilfa.9, tage
trappen i eet ^to osv.) spring, se Spring

1.1. jf.: Kan du se, hvor nydeligt den (j:

$ejlbaaden) tager dem (o: søerne). Pol.**

U

1936.9.sp.3.
II

(jarg.) m. h. t. maal for ud-

flugt olgn.: besøge; „gøre", (de) var blevet

i Spoleto for at ta Terni Vandfaldet paa
Tilbagevejen. (ra?scft.-Sfl.37. (betleren) tog en
række villaer og fik nogle madpakker, ^erdai.

hisser.(1933).74. 5.5) især m. tings-subj.:

betage (3); gribe (6); overvælde; især:

gøre et stærkt indtryk paa; bevæge; optage.
Søvnen tog mig naturligvis strax. Winth.
V1II.307. Der var noget tækkeligt stilfær-

digt over hende, som straks tog ham.^nd
Nx.PE.llI.106. Mysterierne tog Folk stærkt;
høje og lave kom i Skarer til Forestillingerne.

NMøll.VLitt.II.175. Ogsaa (læreren) skal

kunne „tage" sit Publikum, baade de villige

og de modvillige i Forsamlingen. VorUng-

dom.l937f38.53. \\ om følelse, lyst, indfald,

idé: gribe, besætte en; stikke en. Ane var
sunket om i Halmen i den Krampegraad,
der altid tog hende, naar hun blev stærkt
hewdiget. Aakj.VF.209. Nysgerrigheden tog
)xdivn. Lauesen.RV.36. det gode lune tager

ham, se III. Lune 1. navnlig (især dial.)

upers., som udtr. for, at noget falder en ind,

„stikker" en, at man faar lyst til noget (navn-

10 lig i betingende sætn.). jeg er ret galant, naar
det tager m\g\Biehl.(Skuesp.lIl,5.42). Han
var jo et Slæv — naar det tog ham, men det

tog ham heldigvis ikke alt for tit. Gravl.AB.
135. (hun) var jo en forfærdelig en, naar
det tog \vende\Thuborg.Brødre.(1923).142.
Feilb.

II
(være) tagen, (1. br.) (være) stærkt

grebet, optaget, paavirket (af), han græd højt

. . helt tagen af sin Sorg. JPJac.1 1.48. Da
Povl for snart ti Aar siden . . havde været

20 der (paa højskole) havde han ikke følt sig

saa stærkt taget som mange Unge. Olesen

Løkk.PD.IL176.

6) (videre udvikling af bet. 3; jf. bet. 7 og

19.1J m. forestilling om, at noget kommer en

til gode ell. nytte: indtage; optage i sig;

nyde; ogs.: drage nytte af (noget behageligt);

bruge; (pleje at) benytte. 6.1) m. h. t. mad,
drikke: indtage; tidligere ogs. m. h. t. maal-
tid: spise, (bierne gaar ud) for at . . tage . .

30 Si['^se.Holb.Ep.I.367. Klokken . . 3 vare vi

her, tog vor Middag . . og gik saa i Theatret.

HCAnd.BC.III.4. I Paris spiser man silde

. . har desuden ofte taget en dygtig Frokost.

Gylb.XI.99. Sid ned . . og tag en Bid.SHee-
gaard.UT.110 . Kaffen toges i Rygesalonen.
JVJens.RF.49. tage en sopken, en sup,
en taar, se Sopken 2, Sup, I. Taar 2.

||

m. h. t. andre nydelsesmidler. Han tog
Hashish (o: et narkotisk middel). IsakDin.

40 FF.478. jf.: F. hævede Glasset mod Vinduet,
tog Duften og svælgede saa Likøren ned med
stort Velbehag. LBruun.SF. 7. især m. h. t.

tobak: hånd sidder kun og grunder, og tar

Snustoback, medens de andre t&ler. Holb.

Kandst.1.6. Mit Liv har bestaaet i at spise,

drikke, sove, drømme, fryse, rulle, og tage

1oh&k.Bagges.DV.X.417. især i forb. som
tage en cigar, en pris fse III. Pris 2j, en
smøg (se I. Smøg 3). |j m. h. t. medicin,

50 gift olgn. Holb.Pants.II.8. *(den syge) glem-
mer Pillerne at tage. Trojel.I.183. nu gaar vi

paa Hovedet i Seng og saa ta'er vi en Ske-
fuld amerikansk Olie. AHenriques.SD.81.
(hun har) i et Anfald af Melankoli . . forsøgt

at berøve sig selv Livet ved at tage Gas.
Ekstrabl.*U1919.Afl.l.sp.6. tage gift, me-
dicin, rottekrudt, se I. Gift 1 osv. 6.2)

(nu 1. br.) m. h. t. luft. tage ånde. Moth.
T8. jf.: Vi staar af Cyklerne et Øjeblik og

60 tager dybe \ndxd.nd\nger. JohsWulff.Midti
Livet.(1944). 150. tage luft, se Luft 4.i.

jf.: tage k.lten-Lnit.vAph.(1759). Elkjær.

MH.19. tage pusten, vejret, se II.

Pust 1, Vejr. 6.3) m. h. t. hvile, kur, adspre-
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delse olgn. *saa mangt et Blun
(
Uskyldige

da toge. Trojel.1. 155. *først Du tage Føde,

I

Og dernæst tage Ro. Winth.HF.123. Gaar-

dens Folk tog deres Middagssøvn. Elkjær.

HF.45. (hun) tog Højfjeldssol. ^aDons.JfTT

214. tage bad, hvil(e), en lur, et puste-
rum, se I. Bad 1 osv. jf.: nu maa Du endelig

. . ikke foragte at tage et Grin over Men-
neskeheden der hjemme. Schand.fBrandes.

Br.III.243). II t * wdir. for at mande sig op.

tage hjerte (Holb.Paars.187), tage mod
(se II. Mod 3;.

7) (videre udvikling af bet. 3; jf. bet. Q)

i udir. for, at man indtager en vis stilling,

følger en vis retning, antager en vis fremgangs-

maade. 7.1) (jf. bet. li.s) m. h. t. stilling

ell. (overf.) standpunkt: indtage (6); i udtr.

som tage opstilling, tage et stand-
punkt, tage stilling, se Opstilling 2.i

osv. 7.2) (ofte m. overgang til bet. l.i) bevæge

sig i en vis retning; slaa ind paa en vis vej;

ogs. i udtr., der angiver ændret bevægelses-

retning (ell. i videre anv.) (ændret) udvikling.

Forresten har det danske Sprog stedse gaaet

parallel med det Tydske, taget samme Gang
som dette, og gennemgaaet samme Perioder.

JBaden.(Amberg.I.xix). Han tar (o: gaar

ad) Køkkentrappen i lL)3LglJesperEw.PF.20.

især i forb. som tage en vis kurs, vej,
vending, se Kurs 2.3 osv. 7.3) i udtr., der

angiver fremgangs- ell. (jf. bet. l.i) handle-

maade; ofte (jf. udtr. som tage en chance u.

Chancej m. h. t. noget, der ligesom tilfældigt

tilbyder sig: benytte; gribe. De tage Aftale

om at mødes. EPont.Men.II.103. hun (havde)

taget det urigtige Greb, at behandle Sønnen
med Esi^Tdhed. Blich.(1920).XX.53. især i

udtr. som tage anledning af, lejlighed
til; tage flugten, offensiven; tage en
beslutning, bestem.melse, forbehold,
sine forholdsregler, henstand, m. over-

gang til bet. 15.3: tage ens forsvar, tage
hensyn til. 7.4) som udtr. for, at man foretager

sig noget, udøver en vis virksomhed, der beteg-

ner en ændring i en foreliggende tilstand (ofte

m. ret afsvækket bet., idet forb. af tage og obj.

fungerer som omskrivning for det til obj.

svarende verbum); navnlig om bevægelse,

legemlig virksomhed. At springe over en
Gjenstand ved at tage Force (o: sætte af)
med Hænderne, hedder voltigere. Fwnfce.

(1798).89. *lad (øgene) Galop over Tof-
terne tage. Aakj.RS.40. N. N. tog (fri-)

Sparket. Poi.*/ioi937.5.sp.5. tage en gir,
et løb, et løft, tage motion, et nap,
tage rend, tage et skridt, et sting,
tage tag, tilløb, tage et trin, en tur,
se 1. Gir 1 osv.— (jf. u. bet. I.5) 4> i udtr. for,

at et tov olgn. føres om noget, som tage
beddingslag, tage en (rund)tørn. — om
plov: tage fure, se I. Fure 1. — (jarg.) m.
ubest. pron. som obj.: Der (o: paa en badean-
stalt) er Broer i alle mulige forskellige Højder,
saa enhver kan tage den paa Hovedet fra sin

særlige YndUngshøide.Pol.*/»1937.7.sp.3. Lad
os se dig (o : sjippe) . . hvor mange kan du tage
ud i en Køre. ErlKrist.DH. 193. jf. tage den
paa langs u. langs 2.i. || i videre anv. tage af-
sked, farvel, se Afsked 1 og 2.i, Farvel,

tage en eksamen, en grad olgn., se Eks-
amen 3.1, I. Grad 3. (jf. bet. 11.4J i udtr. for

at faa en samtale i gang, især for at opnaa
telefonisk ell. telegrafisk forbindelse med: i et

10 indre Værelse (paa en redaktion) sad M.
ved Telefonen og „tog" Berlin. JacPaludan.
S.70. man tager Interview pr. Telefon.

KAabye.KA.7. tage en samtale, se I.

Samtale.
||
(nu sj.) m. h. t. urigtig handling:

begaa. Tager nogen herud
j (0: m. h. t. an-

søgning om anerkendelse af udenlandsk adel-

skab) Forsømmelse, vide sig det selv at til-

regne. DL.3

—

2—2. saasnart vi (0: elever)

toge en Feil i Lærebogen . . fik vi strax tg.

20 Schack.107. || i udtr. for udvikling (især m.
tings-subj.). tage ende, se I. Ende 4.5.

tage fart, se Fart 2. tage opsving, se

Opsving 2.2. tage overhaand, se Over-
haand 4. (sj.) om person: Gud ved, om han
nu har taget no'en Forandring (0: forandret

sig).Skjoldb.Sl.l3. i udtr. for begyndelse, op-

rindelse, især i forb. som tage (nu olm. have^
(sin) herkomst (vAph.(1759)), oprindelse
(smst.), sit udspring (s. d.) fra (ell. at).

30 tage begyndelse, se Begyndelse 1.

8) i udtr. for betragtning, beskuelse, møn-
string og (derpaa grundet) bestemmelse , af-

bildning. 8.1) i en vis hensigt, med et vist

formaal rette sit blik mod nogen ell. noget;

betragte; beskue, tage i (ell. ioi) øjne,
i øjesyn, se Øje, Øjesyn, jf. bet. 8.2: tage

paa lurenkig, se Lurenkig. i videre anv.:

rette et vaaben mod en; sigte, tage med
fint, groft (osv.) korn, tage paa kor-

40 net, se Korn 4. || indprente sig ell. nedskrive,

notere noget; navnlig: notere visse kendemær-
ker vedrørende en sag ell. et forhold. Vi ta'r

deres (o: rapsernes) Navn og Adresse. Poi.

^^U1938.7.sp.3. jf.: (løjtnanten) tog Signale-

raentsliste over sit Mandskab. Fleuron.IN.50.

tage tal, talje paa, se 1. Tal 1, II. Talje 2.

II (jf- ^^'- '^•* ^9 ^•^) "*• ^^J-> ^^"^ betegner

selve iagttagelsen, beskuelsen ell. den derved

vundne erfaring; ogs. om aandelig betragtning.

sotage kundskab på noget. Moth.T14. tage

Toning af Land. Fisker.SøO. han tog et

overblik over situationen I tage kende
paa, tage landkending, tage notits af,

tage en sammenligning, et skue, skøn
over, se II. Kende 1 osv.; jf. tage sigte

u. II. Sigte 2. (nu sj.) i udtr., der angiver,

at man har visse kendetegn paa noget, forsyner

det med mærke, tage mærke paa, se II.

Mærke 2.i. 8.2) i udtr. for at foretage visse

60 maalinger ell. beregninger; ogs. i udtr., der

angiver det herved vundne resultat. Begge
Partier (i kurvbold) vælge i Forening en

Dommer . . Han tager Tiden og giver Signal,

naar en Halvleg er til Ende. Gymn.II. 128.
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tage en astronomisk Observation. iScfteHer.

MarO. oppe fra Taarnet har Munkene stu-

deret Stjernerne og taget Tegn (o: vaisel)

af Sol og ^l&Si,nii.KBirkGrønb.SF.70. tage
bestik, hojden, landkending, lod-
skud, maal, temperatur, se I. Bestik 2

osv.
\\ 4>- ^- overgang til let. 8.1, i udtr.,

der angiver manøvrer med et skib, hvorved

man kommer til at ligge i et vist forhold til

et ell. andet punkt. Med Strømmen nærmer
man sig Bøjen med Forsigtighed og tager

den paa den Side, hvortil Forenden slaar

ud under Bakning. Bardenfl.Søm.1.251 . tage
et skib klos, se II. klos 2.i. 8.3) skaffe sig,

fremstille en gengivelse ell. afbildning af noget;

dels m. h. t. gengivelse af skriftlig art ell.

fremstillet ad mekanisk vej: tage Udtog
af en Aet. vAph.f1759). Dette håndskrift
(er) taget (o: afskrevet) af en temmelig
ukyndig sknvei.ADJørg.111.135. tage af-

tryk (i papir) af ^rune^indskrifter selv på
de mest ru granithlokke.Wim.VR.SS. tage
afskrift, gennemslag, genpart af noget,
se Afskrift ost'. || dels m. h. t. billede, frem-
stillet ved tegning, maling ell. (nu især) ad
fotografisk vej; ogs. m. h. t. motiv ell. per-

son: afskildre ell. (nu især) fotografere.
tage Plan over et befæstet Sted. vAph.
(1759). 1.780. en Mængde Portraiter . . alle

tagne ved Daguerreotypen.//C'4nd.Z)5.43.
Prindsen havde ladet tage Tegning af den
ulykkelige Christian den Andens Hoved.
(JHHolten.0. 121. Et af de første landskaber
(Lundbye) udstillede, er et sælandsk land-
skab, taget lige nord for præstegården.
HVClaus.H.239. de vilde bruge Resten af

Eriks Fotografiplader . . Først tog J. . . de
to undre. JaePaludan. TS.131. || m. h. t. lyd:

optage ved grammofonplade olgn. noget af

dit f'radto-^ Foredrag er blevet taget paa en
Vl&de.PRewnert.Masker ogMennesker.(1940).

9) behandle ell. opfatte, forstaa paa en vis

maade. 9.1) udføre et vist arbejde med noget;
give sig af med noget; ogs. (jf. bet. d.2): vise

en vis (aktiv) handlemaade, optræden over for
noget; behandle; m. h. t. ting: Han har . .

ikke ventet sig, at (kongen) vilde tage Sagen
med saamegen k\vor.Molb.DU.il.332. Ta'r
man den (o: græsplænen) med Maskinen . .

to Gange om Ugen, er det ingenting og tale

om. Soya.AV19. tage noget i tide, i rette
tid, se Tid. || m. h. t. person. I 8 Aar har jeg
været Lærer i Byens fleste Instituter . . jeg
veed . , hvorledes man skal tage Børnene
og hvorledes man skal tage Forældrene.
Iirz.VII.141. Værkføreren . . forstod at tage
sine Folk. Tops.

I

II.36. || i (mer ell. mindre)
faste forb. (ofte, jf. u. bet. 7.4, t tilfælde, hvor
tage nærmest har omskrivende bet.), tage i

(Utterst.tidskr. 1940.240) ell. under kultur,
i part, under behandling, ild, ploven,
se Kultur 1.1 osv. tage (en cH. noget) med
^Jft gode, med det onde, (jf. bet. 9.2^

behandle venligt, henh. uvenligt. *Taer Du en
Ting med det Onde,

|
Saa støder Du snart

paa Grunde;
|
Taer Du en Ting med det

Gode,
I
Med Hjerte og Barnemund,

|
Saa

følger Dig hele Verden,
|
Selv den arrigste

lille l{\ind.HCAnd.SS.XII.415. Kierk.V59
(se u. ond 6.2^. || m. overgang til bet. B.i og

9.3, i udtr., der angiver, hvorledes man be-

tragter, opfatter ell. forstaar noget, tage i

10 agt, i betragtning, betænkning, i ell.

under overvejelse, i tvivl, i vare;
tage til efterretning, til hjerte, til

mistykke; se 1. Agt 1 osv. f tage en ringe

ting til fare (o: behandle, betragte noget

ubetydeligt, som om det var farligt, alvorligt).

Rostgaard.Lex.T13a. Høysg.S.298. m. obj.,

som betegner selve behandlingen: tage vare
paa noget, se Vare. 9.2) (til bet. 9.i) m. særlig

forestilling om den indstilling, man har over

20 for nogen ell. noget: vise en vis (af sympati
ell. antipati præget) adfærd over for; stille

sig paa en vis maade over for; behandle (2).

*Folk, som har sure og har søde Dage,
|

Folk, som behage og som ei behage,
|
Alt

eftersom de Tingene vil ia.ge.PalM. VIII.103.
Kaalund.325(se u. Humør 3.1^. *Verden (er)

saa fornøjelig,
|
Naar blot man ret den ta'r.

Drachm.SII.7. Det er ikke uvigtigt, hvordan
man har det, men det er mindst lige saa

30 vigtigt, hvordan man ta'r det. KnudPouls.
BE.35. tage ('noget ell.) den (det) med
ro, se I. Ro 2. || det (sjældnere han^ er,

som man tager det (ell. hara^, det retter

sig efter behandlingen, efter ens optræden;

navnlig: det retter sig efter forholdene, om-
stændighederne; ogs.: det kommer an paa,

hvordan man forstaar det; i svar ofte: det er

saa nogenlunde. * Verden er, som man den
tageT.Rahb.PoetF.I.llO. hans vandblaa Øjne

40 gloede dumt — eller drømmende, som man
nu vil tage det — ud i Lniten.Schand.SB.66.

Vi er som man tager os. Linnemann.LN.113.

(nu næppe br.:) „det er en Bog fuld af nyt-

tigt Skiemt." — „Jeg har min Troe icke

fundet et sunt Ord deri." — „Ja det er

ligesom mand vil tage det til." //oiJ.F^s.

7/7.3. IIeib.Poet.V135.
||

(dagl.) uden nær-

mere bestemmelse af adfærd ell. optræden,

som udtr. for velvillig indstilling, forstaaende

50 holdning: finde sig i; holde ud; ogs.:

bære; taale. (ofte i forb. m. nægtelse). Den
Tanke var ikke til at tage. Sidde deroppe
(o: i himmelen) mellem alle de andre glade

Mennesker og rives og slides af den Jalousi.

KMich.SSF.193. Moderen syntes jeg ogsaa
helt godt om . . Det var bare Faderen, jeg

ikke kunde t&ge.BerlTid.'*Ud926.Aft.5.sp.3.

Er De et ungt Menneske og kan ikke tage en
STaøg'iKMunk.E.33. (kunne) tage en situa-

60 tion, jf. u. Situation 3.1. den kan jeg
ikke tage olgn., del kan jeg ikke finde mig i,

gaa med til ell. (jf. bet. d.z) forstaa, begribe.

jeg fik Færten af, at Madam »ling var ude
om et Embede hernede — paa min Bekost-

XXIIl. K«ntrykt "/„ 1945 86
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ning. Se den kunde jeg jo ikke saa godt tage.

CFMortens.EF.il.— m. tings-subj., som udlr.

for, hvad der er muligt, rimeligt; især i udtr.

som det kan den ikke tage, det er umuligt

(for mig at lære ell. gaa med til); det gaar ikke.

en let Rødvin kan Diæten saamænd nok

tage. PDrachm.D.39. *Monstro jeg skal paa'en

igen
I

i Eftermiddag? |
Jeg tænkte: Uha,

|

det kan den vist ikke ta'.Blækspr.lQåO.d.

II (jf. u. let. 9.3^ i forl. som tage noget lo

som det er, indstille sig paa visse, givne,

forhold; acceptere noget med sindsro; finde

sig i noget. *(jeg) taalig tog min Skiæbne,

som den kom. Rein.ND.73. *vi vil ikke

klynke her som Qvinder;
|
En Mand maa

tage Tingen, som den eT.Oehl.I'V29. man
maa tage Folk, som de ere.S&B. tage
noget, som det falder olgn., se II, falde

7.1. ofte i udtr. som tage verden, som
den er. Trojel.1.56. *Han Hændelsen be- 20

nytted, som den kom,
|
Han Verden tog,

som den sig g&y.Hauch.DY1.141. *Tag Ver-

den som igjen dig Verden tager.PalM. 1.118.

Det er meget klogere med den gamle Odin
og Engelskmanden at tage Livet og Verden,

som de eie.Høffd.DF.dS. 9.3) forstaa ell.

opfatte noget paa en vis maade; ogs.: ud-
lægge, udtyde paa en vis maade. hvis man
tager det Ord ævig udi den almindelige Mee-
mng.Holl.Ep.1.287. Martensen kalder . . 30

Poesien for Verdensaandens Orakel. Vil man
tillade mig at tage disse Ord noget ander-

ledes end Martensen mener dem. Brandes.

XII.87. Bedrift i den Forstand, hvori dette

Udtryk er taget i Bestemmelserne under
a og h.Bek.Nr.llO^'/d934.§l,l. (jf. let. 9.4;

sj.) m. olj.-præd.: Almuen tager spansk
synonym med ?,io\t.CBernh.V1.78. \\ i forl.

m. for: opfatte som; antage ell. anse for;

ofte m. lilet. af forveksling, jeg har løbet 40

feil; jeg tog ham for en anden Mand.Holl.
GW.I.l. *de stundom toge Riim for Digt,

I
Det gribelige for begribeligt. Ba^^es.Crien^.

47. Generalen tog mig for en engelsk Spion.
PNNyegaard.S.30. Pont.SM.30(se u. IV for

15.2^. tage skinnet for virkeligheden
(VSO.), skyggen for legemet (se I.

Skygge 2.i). tage for spøg, se I. Spøg 2.3;

jf. u. Skæmt 2. i udtr., der angiver, at man
accepterer, anerkender noget: tage for fulde, 50

for god, for gyldig, for gode varer,
se fuld 10.3 osv. (jf. u. let. 9.2^ i forl. som
tage noget for, hvad det er. *Slyngelen
jeg veied

|
Og tog, for hvad han yar.Winth.

HF.174. (hun) kunde hitte paa at fange
mig ind og knuge mig i sine stærke Arme.
Jeg holdt ikke af det, men tog det ikke for
mere end det \3iT.AndNx.AH.168.

\\
(sml.

u. let. d.2) i forl. m. som, m. h. t. sag, for-
hold: anse for; regne for. Jeg tager det som eo
en sand Lykke for mig, at vi To nu have
fundet hinanden (0: er Hevet venner).
Goldschm.(Edda.XIV(1920).281). Jeg tar
din Tavshed som en Tilstaaelse.Cflans.BZ.

241. tage noget som en selvfølge, se

Selvfølge, tage som skæmt (VSO.), som
spøg (se I. Spøg 2.3^. 9.4) let. 9.i og 9.3 i

særlige forl. m. adj. som præd. ell. (nu især)

m. adv. det Behagelige . . lader sig opnaae uden
Dyden . . naar man ikke tog det strengt med
dennes ¥oiånnger.Mynst.Bispepr.(1850).34.
man maa ikke tro, at den Forfatter, der
tager et saadant Arbejde samvittigheds-
fuldt, „tjener ved det'\ Schand.O.II.223. du
tager din Far rent iejl.KMunk.O.30. tage
(en ell. noget) alvorligt, bogstaveligt,
forfængeligt, god, højtideligt, se alvor-

lig 1 osv. tage noget knapt, jf. u. III

knap 3.1 samt knapt taget (u. IV knap 4.3)

og: Tiden er mig nu altid knap taget: Du
veed at jeg skal pløje baade i Jorden og paa
Papiret. Cit.l851.(AarlSkive.l910.24). tage
noget nøje, overtvært, roligt, tungt,
se III. nøje 2.i osv. jf. tage noget vare
u. Vare. (jf. let. IQ) uden olj.: tage fejl,

se III. fejl 1. tage forkert, (prov. ell. dial.)

legaa en fejltagelse; (alm.:) tage fejl. (droske-

hesten) har taget forkert i Taagen og er

kørt til (en natklul).PoV'id941.5.sp.3.
\\

part. taget anv. i særlige (forkortede) udtr.,

der angiver, at man lehandler noget ud fra

en vis opfattelse ell. (navnlig) opfatter, le-

tragter, ser paa noget fra en vis synsvinkel,

efter en vis synsmaade. *alt tilsammen taget.

Tullin.SkY.19. Fabriken var pekuniært taget

ikke af overvættes stor Betydning for en
saa rig Mand. Goldschm.V11.559. At De fra

Deres Seng (0: sygeleje) gjør Udflugter til

Carnevalet, kan jeg, psychologisk taget, nok
forstaae. Brøchner.(Brandes.Br. 1.143) . groft
(APhS.XV.16), stort taget, set i grove,

store træk. VilhAnd.Litt.il.17. i det hele
(i det hele og store) taget (se II. hel b.i)

ell. (sjældnere) under eet taget: (visse rej-

sende) ere, tagne under Et, saare ubeha-
gelige Reisekammerater. VKorfitsen.KF.211.
Taget under eet er de to Aarhundreders sa-

tiriske Kunst . . ikke at ioiagte. BilleskovJ.

DD.1.162. praktisk, strengt taget, se

praktisk 1, II. streng 4.5.

10) (jf. let. 1.4J m. h. t. person (levende

væsen): lade komme, give adgang til sig; lade

nyde godt af sin omsorg, leskyttelse; mod-
tage; antage sig; knytte til sig. lO.I)

i egl. let. de Tyrier . . veyrede sig for

at tage Alexandrum udi (0: give ham adgang
som erolrer til) deris Stad Tyrum. ^oZ&.

Intr.1.27. Ære (er hos) Damer . . en saadan
Følelse, der tillader dem at tage deres

Kudske i Sengen, men forbyder dem at tage

deres Kammerpige til Bordet. PAHeil.(For
Sandhed.11.230). Kongen tog ham blandt

sine Mænd. VSO. Nu maa I snart tage hende

(0: have hende loende) en tid, jeg kan ved
gud ikke mere. AnkerLars.OlsensDaarskal.
(1941).157. tage en til alters (JakKnu.R.
225. VendsysselTidend3.^'U1935.13.sp.3), om
bord (HCAnd.DB.14. se ogs. u. I. Bord 8;,
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tage en hest paa foder (SorøAmtstid.*'/»

1944.8.sp.l), tage en i hus(et) (Moth.

T12. VSO. GyrLemche.S.III.63. spec. (jf.

bet. 3.1^ om optagelse af husdyr: se Hus 3

slutn.), tage en til huse (Sir.ll.41(se u.

Hus 2). Cit.l731.(RNielsen.Sejerø.(1923).

82)), tage en i kost, i kur, i pension
(se III. Kost 1 osv.), i pleje, til skrifte
(se I. Skrifte 1). \\ spec. m. h. t. (forældre-

ell. hjælpeløst) barn: antage sig (i barns sted);

egs.: adoptere. Præsten har taget et af Bør-

nene (efter en Afdød) og Forvalteren det

andet. F50. KnudAnd.HH.35. jf.: Skal de
(unge piger) have et Barn — naa, ja de

bedste af dem tager Barnet. KateFieron.Vi
erUngdommen.(1943).75. tage en i barns
sted, se 1. Sted 5.2. 10.2) i videre anv.:

træde i forbindelse med paa et ell. andet om-
raade; antage til et ell. andet hverv; ofte:

udtage ell. vælge til noget, jeg tog (1931:
udtog; tolv Mænd af (1931: iblandt; Eder.

5Mos.l.23. Ubbe, som holdt sig selv ikke

duelig nok til Regieringen . . paastod, at

(folket) skulde tage Broderen. Schousbølle.
Saxo.358. Kavalleriehesten . . kan tages af

den mindre ædle Ba,ce. PWBalle.R.21. An-
ders blev straks taget paa Sessionen. JaA;

Knu.S.46. tage fremmede guder, se

fremmed l.a. tage mænd (DanmRigHist.
1.796. se ogs. u. Mand 11. i^, soldater
olgn., (nu 1. br.) udtage folk til krigstjeneste.

Krist.JyA.V84. tage vidner paa, se Vidne.

II
m. h. t. partner i dans, ved selskab; især

m. h. t. kvindelig meddanser, bordfælle:

engagere, hver Gang han siden vilde danse
med mig, løb jeg hen og tog en anden.
Korch.LL.53. AaDons.MV118. især i forb.

tage damer: Mine Herrer, vær saa god at

tage Damer; nu begynder Ballet. Heib. Poet.

V268. AaseHans.Vr.l05. jf. flg. gruppe:
tage (en dame) til bords, se 1. Bord 3.2.

II
i forb. m. præp.; dels i forb. m. i ell. (spec.

i udtr., der betegner beskyttelse) under,
tage under (ell. i) beskyttelse, i (ell. tii;

ed, i forsvar, i lære, i ell. under protektion,

i (ell. paa; raad, til raad(s), i tjeneste, i ell.

under varetægt, værn, se Beskyttelse 1 osv.

i udtr., der betegner prøvelse ell. irette-

sættelse: tage i forhør, i skole, se Forhør 2,

I. Skole 2.8. dels i forb. m. til: han kan . .

overfalde os og tage (1931: gøre; os til

1x«i\le.lMos.43.17. Collin havde taget ham
til at læse med mig. HCAnd.Breve. 1.25. (han)
tages til konge af Danerne. AOlr.DH. 1.233.

tage til hjælp, medregent, vidne, se Hjælp 2
ofiv.; tage til eksempel, forbillede (VSO. Ver-
ner.(brandes.Br. 11.406)), mønster, ;/. Eks-
empel 2 osv.; tage til naade, se I, Naade 1.8.

spec. i udtr. for udtagelse til militærtjeneste:

•Recrutterne han ta'er med Magt | Til

Regimenterne. Hrø./.32. Hans Principal . .

mente, at han ved Sessionen vilde blive taget
til ]\\iiar.Schand.SB.234. Rimeligvis skulde
han snart ind som Soldat, saa blev han

maaske taget til Korporal. BMcftft.ikfennesifcer

vilværeGuder.(1935) .8. især i forb. tage til

soldat. Moth.S599. PoV'il940.3.sp.l. 10.3)

i udtr. for indgaaelse af ægteskab ell. forlovelse.

hans Søn . . havde taget (1931: var gift

med; MesuUams . . Datter. Neh.6. 18. *Hun
skulde giftes jo — see, derfor tog hun ham.
PalM.lV.67. Lars og Karen tog ikke hin-

anden for Penges '&kylå.Gravl.T.9. \\ i

10 (børne)rim, omkvæd i sanglege olgn. Vil du
ha'e mig, saa ta' mig, og griin ikke af mig.

Oehl.XlV.44. Feilb. ofte i tilfælde, der delvis

hører til bet. 3.1 og lO.i, idet vedk. vers bruges

i tagfat ell. danselege: *Se! Se! Saa faar du
mig . .

I

Vil du ikke ha' mig,
|
kan en anden

ta' mig. DanmSanglege.113. i „skære havre":

*hver tar sin,
|
saa tar jeg min. JRPaulli.

JM.40. Oehl.XVI.86. DanmSanglege.l45ff.

II
i faste forb. tage (en) hustru (DL.5—2—

20 59. Marc.12.20), en kone (Holb.Bars.1.3.

vAph.(1764)), en mand (se I. Mand 9.2;.

tage en til brud (se I. Brud l.i;, til

kone (vAph.(1759)), til kvinde, til

mand, til ægte (se I. Kvinde 6.2 osv.).

jf. bet. 10.4 (og 3.2;: tage en til elsker
ell. elskerinde. *(hun) tog til Elsker en
Tyr. AxJuel.KF. 103. || m. hensobj. hans
Moder tog ham en Hustru af Ægyptens
Land. lMos.21.21. nu kun i udtr. som tage

30 sig en kone, se bet. 19.i. 10.4) i udtr. for

parring ell. samleje; dels (landbr. ell. dial.)

om hundyr: hoppen tog hingsten. Feiift. ogs.

abs.: øget tog. smst. tage orne, tyr, se

I. Orne 1, Tyr. || dels (vulg.) om kvinde,

i udtr. som (kunne) tage en mand.
li) (jf. bet. lO; m. h. t. ting: træde i et

interessepræget ell. udvælgende forhold til;

inddrage under sin interessesfære, myndighed,
omsorg, benyttelse; betjene sig af. M.l) (jf.

40 ogs. u. bet. I.5; i al olm., i forb. m. præp.;
dels i forb. m. i ell. under: End kiendis hin

selv ved de Koster, og tager dem igien i

sin Hævd. DL.6

—

15—20. (Classen) tog selv

Udskænkeriet under sin Kontrol. Geisfed.

Tibirke.(1941).35. tage i beslag, under
(ell. i. MO.) forvaring, under opsigt,
se Beslag 4.2 osv. \\ dels i forb. m. til: tage
til hjælp, se Hjælp 2. 11.2) (jf. bet. 9; m.
bibet. af anerkendelse, godkendelse; spec.

50 m. h. t. litterært arbejde: antage (4.i);

acceptere, det (er) jo et stort Spørgsmaal
om (forlæggeren) tager Bogen. EBrand.Br.
11.40. Hvis han (o: teaterdirektøren) tog
Stykket, kunde vi baade faa Urtekræm-
meren og Slagteren betaltl6't;Z/a.«SZ).6. ban-
ken tog checken uden videre j 1 1.3) (jf. bet.

14.5; m. h. t. noget, man benytter midlertidig

(i et kortere ell. længere tidsrum), især som
lejer (ell. panthaver: Tager den Panthavendis

60 sit Pant til virkelig Brug, og det siden kom-
mer af hans Uævd.DL.S—7—13); dels m.
h. t. opholdsrum, værelse, lejlighed: leje;

i videre anv., i udtr., der angiver, at man
bosætter sig, opholder sig et sted. (i badehuset)

36*
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tog han et Kammer, hvis Vindue vendte

ud mod Seinen. Ilauch.V11.272. Jeg til-

bragte Sommeren i Nikko, hvor jeg havde

taget et Hus sammen med nogle ligestillede

YenneT.BMunter.E.II.168. jeg kan ikke

holde til trapperne, hvis vi tog en tredje

eller fjerdesals. fiJVoWet;.i/.i36. tage bolig,

herberg, logi(s), ophold, se Bolig 2 osv.

II
dels m. h. t. hefordringsmiddel: benytte;

ogs.: hyre; leje. han er paa Veyen fra Post- lo

huset, hvor Vognene holder, der tar hånd en

VoTtech&ise.Holb.Pants.I.é. De tager Vogn
her i Neapel lige til Bajæ og der Baad lige

til Ischia,. HCAnd.Breve.1.211 . Man tager To-

get og derpaa Automobil, gennem milevide

Gummiplantager. JFJens./n<r.2(?4. tage en
sporvogn, se Sporvogn. — (jf. bet. 10.2^

m. h. t. køre- ell. ridedyr. tage . . friske Heste.

vAph.(1759). mangengang han tog en Leie-

hest,
I

Og ud i Frihed rask han galopeerte. 20

PalM.lV.164. M.4) (ji. bet. 2.4) m. h. t.

radioudsendelse: opfange; ogs.: lytte til;

i videre anv., om radioapparat: kunne (op-
fange og) gengive, han stod altid op og
var paaklædt . . inden (radiogudstjenesten)

kom; han tog den ikke i Sengcn.ORung.
(BerlTid.^''U1934.Sønd.3.sp.l). en Radio, der

kan tage Amerika. Pol.*/*1942.11.sp.2. 11.5)

m. særlig forestilling om udtagelse ell. ud-
vælgelse, her er toe Vilkor, hvoraf et maa 30

t&ges. Holb.LSk.I.l. som nu saavel Vallet

som Delingen (af riget) kom an paa Val-

demars Gotbefindende, saa vilde han selv

tage først, og derpaa skulde Svend tage.

Schousbølle.Saxo.436. lad os tage to punkter,
der ligger i samme afstand fra en linie

j

jf. bet. 4.2: tage en prøve af blodet, urinen
(osv.)

i
tage parti, se Parti 2.5. {| m. h. t.

noget, man fremfører som eksempel ell. citerer.

Vi ville (ved beskrivelsen af en jærnbane) 40

tage en almindelig lja.nåe\ei.HCAnd.DB.24.
Lad os tage et Eksempel. CiiLOcft.JL.332. jf.:

Lad os tage 2 Lokomotivførere som man
ved arbejde paa modsat Maade. Eam&ifsc/i.

L.92.
II
m. h. t. stof ell. emne, der er genstand

for undersøgelse ell. behandling, dramatisk ell.

musikalsk opførelse; spec. (skol.) m. h. t.

lektie, læsestykke, der gennemgaas. vi (0:
skuespiltruppen) maae endelig have et lystigt

Efterstykke at Folk kand faae denne Tra- 50

goedie . . til Livs . . Lad os tage et Stykke
af det Italianske Theatre (o: Gherardis
„Théatreltalien" ; jf. Nystrøm.K0.169). Holb.
Hex.1.6. „De (0: en eksaminand) kan ta" —
begyndte (censor), „De kan ta' — paa Side
92 — i Gæs&T.''PoU'>/,1934.Sønd.8.sp.2. næ-
ste gang tager vi analyse

\
(dirigenten til

orkesteret:) skal vi tage fra bogstav B I

||

(jf. bet. 11.1^ i forb. m. til. Til naturlige
Grændseskiel tog man . . Biergtoppe.il/oJfe. eo
DH.I.119. Vinteren tages til Symbol paa
den Uvilje og Kulde der møder hende.
Rubow.EL.93. tage noget til eksempel,
til mønster, se Eksempel 2, Mønster 2.i.

12) (jf. bet. 1.2 og &) især (uden for bet.

12. ij m. tings-subj.: blive forsynet med; give

plads for ell. lægge beslag paa; indtage
ell. optage i sig. 12.1) m. h. t. større ladning
ell. forsyning: faa; indtage; navnlig om
skib, tog, automobil: indtage forsyning (af
brændsel ell. vand), tage friskt Vand (til

Søes).vAph.(1759). Hen paa Natten holdt
Toget . . Vi tog Kn\.JVJens.IM.136. Efter
Udlosningen laa vi klar til at tage Ladning.
A8ølling.Sømandsliv.(1925) .22. tage Benzin.
Bl&T. 12.2) om beholder: (kunne) optage et

vist kvantum i sig; rumme. Moth.TS. Den
Flaske kan tage en Pot. F/SO. Det (0: vand-
beholderen) tog (1871: kunde holdej 2000
Ba.t.lKg.7.26(1931). jf.: Kirkegulvet havde
svært ved at tage KTansene. Lauesen.RV48.
12.3) (jf. bet. 15.2-3^ opfange ell. optage noget

i sig; modtage; især m. h. t. fremmed stof

ell. ydre paavirkning (som paavirker et stofs

sammensætning). * Klæderne tog de største

Hog,
I

Som jeg nu slog paa hende. Cit.1706.

(AarbSkive.1923.44). *hvergang Skibet tog
en Sø ilæ,

|
blev Køjen vaad.Drachm.DJ.I.

119. Vinen . . skulde hældes paa Karafler

nu for at tage liUit.JacPaludan.TS.15.
(baadens) Køl maa ikke tage Fugt.^rZ
Krist.NS.9. tage kulde, se 1. Kulde 2.i.

tage rust, se 1. Rust l.i. tage vand, dels

(fagl.) : blive gennemvædet ell. ødelagi af vand.

Han var bange for, (cementen) skulde tage
Vand (0: under en stormflod). Rønberg.GK.36.
Hørren var rusket og skulde „tage Vand".
Odsherred.l931.22.sp.l. dels (^) om fartøj:

blive overskyllet af og (delvis) fyldt med vand;
ogs.: trække vand. Vi krængede saa langt

om paa Siden, at Baaden tog Vand. iVans.

KY21. KnudAnd.HH.212. tage varme,
se Varme.

|[ (1. br.) i udtr., der angiver, at

noget bliver antændt, fænger, naar (bryde)

-

graven Blev hed toge (skæverne) llå. Farum
Er.97. det (er) godtgjort, at Blæselampens
Flamme ved Uagtsomhed har ramt den frie

nedre Ende af Gratspæret eller Remmen,
der derpaa har taget Glød. Beretning omKbh.s
Brandvæsenl933/34.20. || tage vind, se

Vind. 12.4) (vel til bet. 12.2^ Ic^gge beslag

(paa rum, plads); optage; kræve, tæt-

trykt tager (anklageakten) over 600 Linjer.

Bråndes.X.486. den kortvarige . . Kogning
tager kun lidt Brændsel. FolketsAvis.^*/il921

.

l.sp.3. tage plads, se Plads 4. || i videre

anv., m. h. t. tid. det tog et Par Timer, inden

vi fandt ha.m.Goldschm.VI.470. *Det tager

en Ewighed. KMunk.C.*57. Efter Kridttiden

fulgte Tertiærtiden, der tog 60 Millioner Aar.

AFang.IK.25. tage tid, se Tid. (dagl.) m.
person-subj.: jeg maa nok ta' to Dage til

det (0: at gaa 3 mil).Wied.MB.L42.
13) (jf. bet. 2) især m. tings-subj.: komme

i nær berøring med; naa; røre; ofte: komme
i kollision med. (hans) Haar tog Loftet.

OlesenLøkk.KB.197 . Under Passagen kom
han (0: en bilist) for langt ud i Vejens højre
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Side, og hans Forhjul tog den bløde Rabat.
PoVU19Z0.8.sp.2. (iærgen) kunde ikke bak-
ke og tog Bolværket. srns^"'/6i9<35.2.sp. 5.

spec. om (del af) klædedragt: Benklæderne
skal være saa lange, at de lige „tager" Skoen.
Hjemmet."/tl929.30.sp.2. byens elegante da-

mer (med) nederdele med 4 meters vidde,

hvis kantebaand „tager gaden". 5()J.arpoa

Østergade.Illum.(1941). 6. skoen tager (o:

kniber, trykker) mig i hælen
j || i faste fori.

tage bund(en) olgn. 1. ^ om skib: røre

bunden; støde. Skibet tog Bunden for tidlig

og stod fast i Sandhnnden. BornhHaandvEr.
139. DagNyh.*/tl934.4.sp.6. 2. (I hr.) synke

til bunds; naa helt ned til bunden. Elevatoren
tager Bund, bumslPol.^/iil929.11.sp.3. At
det ikke blev en Toøre eller en Vesteknap,
det hørte man tydeligt, naar den tog Bund
i (fattifj-)Blokken.MartinAHans.JR.12. tage
grunden, se I. Grund 3.2. tage jorden,
dels (dagl.) om klædningsstykke: slæbe. Kjo-
len t&'r 'iord(ir\.Cit.l894.(OrdbS.). dels (flyv.)

om flyvemaskine: røre jorden ved landingen.

Jeg . . saa de store Maskiner . . lande, saa

dem . . tage Jorden . . miste Farten og
standse. MLorentzen. (Pol.^*U1930. Sønd. 4. sp.

3). tage land, dels: naa, komme i land

fra vandet. Vi (o: en slædeekspedition) tog
Land paa Østsiden af en Klippeø. J-cAion

Friis.AJ.22. Feilb. dels (1. br.) om bølge-

(kam): naa helt itid til strandbredden og

(jf. bet. 3.i) oversvømme, fjerne en del af

denne. JPJac.I.339(se u. Land 5.a^. billedl.:

de Aar, da Bølgen steg i Europa og stadig

tog Land, da den hemmelige tyske Oprust-
nings Hamre drønede Dag og Nat. Ti7sÅ;.

1939.1.317. tage vandet, røre vandover-

fladen; spec. om skib: blive søsat. Morilden . .

blinkede ved de fire Aareblade, hver Gang
de tog Vandet ipeL&ny.OMatihies.SS.33. Det
nye Kongeskib blev søsat i Dag . . „Danne-
brog" tager Yamd. BerlTid.^'/iol931.Aft.l.

sp.4. (flyv.:) paa Slaget (15) tog Flyve-
baaden Vandet. Pol."U1938.6.sp.3.

14) (jf. bet. S) (kræve at) komme i besid-

delse af, modtage ell. faa noget. 14.1) kræve,
forlange ell. modtage noget af en som gen-

gæld for en ydelse ell. en tjeneste; især:

kræve ell. faa som betaling, (han) lader

Procuratorer henge, der tage penge af begge
parter. iZeen&.Æ.ii. Slagterne, som tage over
TåXt&n.Reskr.'^Unn.overskr. »det var da
al den Betaling han tog, | Den fattige Mand
Søren Kunne. Blich.(1920).XXI. 186. Taget
for meget for Brødet, 1200 Kr. i Bøde. Pol.

^*Ud941.3.sp.2. tage en vis pris, tage
renter (en vis procent i rente), tage skat,
tiende, told, se \. Pris 4.1 osv.

][ (jf. bel.

16^ uden obj., i forb. tage betalt for
noget, (jf. tage sig betalt u. betale 1.3;

1. br.) modtage betaling for noget. De har
naturligvis ikke skiftet Lagnerne, skønt de
tar betalt for det.Pol.*U1941.13.sp.3. 14.2)
uden udtrykkelig forestilling om betaling:

erhverve ell. skaffe sig noget, tage sin Deel.

vAph.(1759). det er gennem dem (o: arbej-

derne), vi (o: producenterne) tager vor Ind-
tægt. KBirkGrønb.SF.68. tage (noget) i

pant, til pant, se Pant 1.2. tage (sin)

part i ell. af noget, se Part 2.3. || især (m.
overgang til bet. 14.5^ m. h. t. bevis, løfte, op-
lysning, raad. Vil nogen Arv kiøbe, da skal

hånd . . tage af Borgemester og Raad . .

10 nøjagtig Bevis, Raadstue- eller Tings-Vidne
paa Boens Tilstand. DL.5—2—SO. Her er

ingen Sikkerhed meere for dig. Din Vært har
taget Dom over dig, og vil lade dig sætte

for (jidld. Tode.S.80. (mange) fremmede . .

tog Borgerskab i 'QQxgen.ThAMiill.UH.12.
tage ed (Moth.T9. MO. se ogs. u. I. Ed 1.3^,

løfte (Moth.T9. MO. 8&B.) af en. tage
oplysning(er) paa en, se Oplysning 2.2.

tage ord af en: Moth.T9. tage Ord og

20 l'øite.vAph.(1759). jf.: Ingen og intet for-

hindrede dem i at løbe linen ud, og du kan
tage mit ord for, at de gjorde det. NisPet.

Muleposen.(1942). 108. tage pant (i noget),

se Pant 1.2. tage patent paa noget, se I.

Patent 3. tage raad. Moth.TU. jf. u.

rødskægget, tage vidne paa ens mund, se

Mund 4.4. tage noget beskrevet, (foræld.)

faa skriftligt bevis for noget. Naar han (o: en
person, der ønsker at erhverve laas (S.i)) paa

30 fjerde ting havde taget sin lysning beskrevet,

foretog han lysning til landstinget, hvilket

ligeledes toges heskrevet. HistTidsskr.lOR.
VI.661. smst.74. tage noget retur, se IL
retur. || m. overgang til bet. 7.4, i forb. (især

m. vbs.), hvor tage nærmest har omskrivende

bet. Staten . . dommer (Sokrates) fra Livet,

og . . troer at have taget Straf over ham.
Kierk.XIII.344. tage hævn, navnefor-
andring, revanche, se Hævn l.i osv. i

40 udtr. for, at man begiver sig bort ell, (navnlig)

flygter, „stikker af": tage løbepas, pas-
sage, rejsepas, se Lobepas osv.; jf. tage
billetten u. Billet 2. 14.3) overtage noget

ved køb; afiage; købe; ogs. (jf. bet. l.s)

m. h. t. varer, der transporteres over længere

afstand: forskrive; hente, du kommer til

at tage (o: drikke brændevin) for don anden
Skilling med. Holb.Jep. 1.4. Vi have taget

(9: købt til present) det Shawl, som De selv

50 søgte nd. Heib.Poet.V1.29. Hvad hun brugte

af Garn og Tøj tog hun da, ved Gud, hos
ham (0: en manufakturhandler). Buchh.EQ.
184. tage et lod, se 1. Lod sp.1107^«- \\ i

udtr., der angiver under hvilken form, paa
hvilke betingelser noget aftages ell. købes.

tage paa bog, borg, klods, konto
(JesperEw.PF.195), kredit, kridt, lager,
oplag, regning, se I. Bog 4.a osv. 14.4)

komme i besiddelse af noget, der tildeles en

60 som gave, belønning ell. tilfalder en som arv;

faa; modtage. Jeg vil og ikke før, elier

siden, efter at Dom afsigis, hemmelig eller

aabenbar tage, annamme, eller opbære . .

nogen Gift, Skænk, Guld, Sølv, Penge . .
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formedelst hvilken nogen Part maatte sin

Ret vorde foTkiænket. DL.dommered. *Tag
mit Hierte som dit eget,

|
Sæt det ret i

Stiil og Skik. Brors.176. »Vil Du ei strække

Haanden ud at tage |
Din Konges Gave?

Hauch.CarW.66. jf. bet. 6,1: (Jesus) tog

Brødet . . og gav Disciplene det og

sagde: tager, æder; dette er mit Legeme.
Matth.26.26(sml. u. bet. 31.4;. Hrz.D.1 1.119.

i modsætn. til give, navnlig i udtr. det er 10

saligere at give end at tage, se I. give 3.i.

II
tage arv, haandpenge, lod, stik-

penge, se Arv l.i osv. jf. tage del i noget

u. Del 6.1. tage forlods, se II. forlods 1.

tage (noget) til skænk, se II. Skænk 3.2.

jf. u. bet. 16.9 slutn.: tage noget til

nøje, til takke, se I. Nøje I.2, Tak. || i

billedl. anv. * Fyrster . . |
Gav deres Tvist

hans Ærlighed i Vold,
|
Og toge villigt Fre-

den af hans liei&nd. Boye.PS.II.18. Tag en 20

Lykønskning fra en gammel Ven. Brandes.
Br.1.389. *Du danske Sommer, min Hilsen

t&g.ThøgLars.WlS. (især teat.) i udtr., der

angiver, at nogen ell. noget lønnes med bifald,

hyldest: Det er en Tale med mange gnistrende

Vittigheder, der tager stærkt Bifald. Cav-
ling.J.60. tage afgang, klap, se Afgang
1.1, II. Klap 2.2. 14.5) uden (særlig) fore-

stilling om gave, dels som udtr. for, at noget

overdrages, tildeles en, dels (jf. bet. 14.2^ om 30

opnaaelse ved en vis virksomhed, de fore-

gaaende Eiere af dette Huus, have været
forbundne til at tage Fæste paa Grunden.
Stampe.1.355. han tog et laan i banken

j

tage len af en, se Len 1. tage i (ell. til)

forpagtning, i kommission, i (ell. til.

VSO.) len, tage til indtægt, til laans,
se Forpagtning 2 osv.

|| (jf. bet. l.\) i udtr.

for at finde hvile ell. støtte og navnlig for at

faa siddeplads. *Mængden træt tog Hvile- 40

plads
I
Og nippede til Kop og Glas.Ww^^.

NDigtn.109. jeg tror ikke. Deres kongelige
Højhed skal tage Deres Arbejdsplads saa nær
\måviet.GyrLemche.S.III.78. tage plads
(paa ell. i en stol), tage en stol, tage
støtte, sæde, se Plads 6.1 osv. \\ m. h. t.

hvad der bliver til ved vekselvirkning ml. to

parter, indfinde sig hos Hans Excellence og
tage derom Bei&lning. Gram.Breve.196. Be-
høve alle de Mennesker da virkelig at tage 50

Audients !CBernft./.236. tage gavn (VSO.
UfF.), nytte af nogen ell. noget: det var
Værtshusholderens Mening at tage Nytte
af Drengen til 1ste l:iovemheT.Schand.F.283.
spec. i udtr. for belæring, undervisning: jeg
tager Undervisning i at skrive Fransk.
Brandes.Br.1.114. før de (o: videnskabsmænd)
vover sig ud, skal (de) ta timer i det frem-
mede sprog. Lefolii.Vorlærde Skoles Stilling.

(1902).31. tage eksempel, lære af, møn- eo
ster efter, se Eksempel 2 osv. \\ i udtr.

for, at man (midlertidig) fritages for et

arbejde, et hverv. Man holdt . . ikke af, at hun
tog sin Fridag en Søndag, hvor der om

Sommeren altid var Gasster. GyrLemche.BD.
74. da chefen tager ferie i juli, faar jeg først

fri i august
j
tage orlov, udsættelse, se

Orlov 3 osv. (jf. bet. 9.4^ m. obj.-præd.: tage
(en dag) fri, se I. fri 5.2.

|| (jf. bet. 9.2)

m. h. t. indtryk, man faar af nogen ell. noget, ell.

m. h. t. følelse, stemning, man nærer derfor.

hun har faaet saadan raisonabel Mand, der
langt fra at have hende mistænkt for hen-
des Skiønhed, tar (nu alm.: har^ tvertimod
self Fornøjelse i at see hende omgaaes med
unge Karle. Holb.Jul.l3 se. tage (nu alm.:

fattej Mistanke. vAph.(1759). især i udtr.

som tage anstød af, tage del i, tage
forargelse af, se Anstød 2.3 og 4.2, Del 8,

Forargelse 2.i. tage tanke til en, se I.

Tanke 6.2.
||
(nu sj.) m. h. t. hvad der kom-

mer, udvikler sig paa naturlig maade, af sig

selv, ifølge forholdenes natur, den protestan-

tiske Religion, som tog Fremgang udi
Nederlandene. ^o?&./n<r./.26i. (kongeri) hav-
de ikke . . Behændighed at gaae Sygdommen
(0: den gærende uro) i møde, førend den tog

alt for store KTæitei.sa.I)H.I.488. tage
huld, se II. Huld.

15) overtage noget; paatage sig noget.

15.1) m. h. t. noget, som tilhører ell. tilkommer

andre: indtræde i et besiddelses- ell. pligt-

forhold; overtage, der kan blive velhavende
Karle nok (blandt bønderne) til at tage de
Gaarde som besiddes af . . uduelige Beboere.

Weinwich.Stevns.^(1798).34. Tag mine Kort.

Hans Excellence gik nå. Bang.GH.230. \\ om
fællesskab, i udtr. som tage gærde (Stampe.
VI.127) ell. (især) halvt hegn med en

anden, (foræld.) være fælles med en nabo
(naboer) om (vedligeholdelse af) et gærde ell.

hegn. Forordn.^*U1781.§10. 15.2) m. h. i.

arbejde, virksomhed, hverv: paatage sig

at udføre ell. ordne. Amberg. (Napoleon
vilde) personlig tage Kommandoen over

E.æTen.NPJensen.Napoleon.(1904).130. (han)

tænkte paa at tage Arbejde ved Banelinien.

OThyreg.B.232. jeg tog en Budplads, da jeg

var tolv Aai. KateFleron.VierUngdommen.
(1943). 72. m. overgang til bet. 3.4: Saul

havde taget (1931: vundet^ Kongemagten
(Chr.VI: indtog riget^ over Israel. iiSom.

14.47. da Frederik VI var blevet myndig,
tog han magten

j || tage post, tage
roret, styret, tage tjeneste, tur, se

II. Post 1.1 osv.
II t tage noget for haan-

den, (jf. u. bet. 19.3 slutn.) foretage; udøve.

*den Mand,
|
Som torde tænke sligt et

Moord at ta for llaand.Kyhn.PE.14. 15.3)

(til bet. 15.1 -2j m. h. t. byrde, besvær, lidelse,

straf olgn.: paatage sig; underkaste sig;

ofte m. overgang til bet. 9.2 og 14.5: (faa til-

delt noget, som man maa) lide ell. taale.

*Du (0: Jesus) tog vor Skyld og bar vor

Skam,
I
Vor Sjæl at holde i Live. SalmIIj.3.3.

*At tage Øre-Dask af nogen for en Pige.

FrHorn.SomnPoet.lOO. *Prygl vidste han at

tage godt, men heller dog at give.Recke.T.4.
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derfor maa han tage sin Straf. Pol."^»1942.7.

sp.l. tage følgerne (CKMolb.Amb.165. se

ogs. u. 1. Følge 4.i^, konsekvenserne af

noget (Soya.30AarsHenstand.(1944).38). ta-

ge en overhaling, se Overhaling 1. tage
skade, se lY Skade 2.2. tage det sure
med det søde, se lY sur 3.i. tage paa sin

kappe, sin samvittighed, sine skul-
dre, se II. Kappe 1.4 osv. || i udtr. for at dø.

Efter fire Aars Forløb tog (Harald Hen) {o

sin Ee\sot.Grundtv.DYI.144. tage sin død
over noget, se I. Død l.i. || i udtr. for,

at inan overlader noget til andres afgørelse;

ofte i udtr. for, at man lader forholdene,

skæbnen, tilskikkelsen raade. Bulgarien . .

vil tage en Krig paa dette Spørgsraaal, hvis

det er nødwendigt. Pol.^*/»1908.1.sp.5. (man)
tilraadede . . Regeringen at tage Valg paa
Ssigen. JernbaneT.^/sl934.2.sp.2. tageenpa-
ré paa, se Paré. tage tælling, se Tæl- 20

ling. 15.4) m. særlig forestilling om overgang

til andeti tilstand ell. andre forhold; især

m. h. t. dragt (navnlig: af symbolsk art) ell.

skikkelse, væsen: paatage sig; antage.
Jesu, Du som Manddom tog. Kingo.SS.IV
150. Omsider tager han Kappen, og bliver

selv 'Munk. NyerupRahb. 1. 116. jf. Kød 4.3:

Grækerens hele personlighed tager kød i den
enkelte handling. Grønb. Hellas. I. (1942). 52.

tage huen, sløret, se II. Hue l.i, II. 30

Slør 1.1.
II CP m. tings-subj.: antage (æn-

dret udseende, form). Staterne begyndde
at udvikle sig af det ældgamle Barbarie, og
toge en ordentlig Dannelse. Schytte.IR.Y248.
Gjæringen i Aanderne tager uhyggelige Di-

mensioner. Jeg mærkede under mit Ophold
nylig i Kjøbenhavn tydeUg Gemytternes Oj)-

\ndsehe.Schand.AE.174. Ordene løfter sig

over daglig Prosa og tager Versets Form.
0Friis.Lilt.18. smst.257(se Skikkelse sp. 40
464**).

II
m. h. t. skik, levevis olgn.: antage.

tage korset, se Kors 4.i. tage et navn
olgn.: Carmeliterne deriverede . . deres

Stomme-Huus fra Carmel, hvoraf de toge
^iLvnet. PEdvFriis.S.362. min Mor . . var
født Marteau . . Begge mine Brødre tog
hendes 'H&vn.Bers.G.SS. {efter oldn. taka
trii; arkais.} m. h. t. religion olgn.: gaa over

til; antage, det rygtedes . . at han havde
taget den kristne Tro. GSchutte.OK.153. 50

16) (jf. bet. 11) uden obj., i særlige forb.

m. præp.-led (ofte nærmende sig intr. anv.).

16.1) (if. bet. 20.1 og 23j i forb. tage af
noget (ell. nogenj; til bet. l.i -2, navnlig: for-

syne sig med noget; bruge noget af. hun tog
af (træets) Frugt og &&d.lMos.3.6. han
(nænnede) ikke at tage (1931: tage noget^
af sit smaa K\æg.2Sam.l2.4. Du æder for

meget . . Du tog to Gange af Dyreryggen.
Buchh.SP.42. talem.: der er nok at tage m
af olgn., der er rigeligt forraad. JesperEw.
K.34. tage smaat af noget, se smaa 13.2.

II
til bet. 3.1, i udtr. for, at man tilegner sig

noget (paa uhæderlig vis). Svenden tager af

Kassen eller rapser idetmindste af Vare-
skufferne til sin egen lAnnd. SMich.S.57.
Han ændrede i Regnskaberne og tog af

Vengene. Pol. ^*U1942. 5.sp. 4. tage af skuf-
fen, se I. Skuffe 1. || til bet. 4.2, som udtr.

for, at noget fjernes, tager af Kortene (nu:
tager af, se bet. 23.s).JBaden.DaL. tage af
bordet, se I. Bord 3.1.

||
(nu sj.) til bet. 14,

som udtr. for, at man faar ell. modtager
noget. Marc.l2.2(Chr.VI). Jeg (0: en jøde)

skulde tage af min Fader for at ernære

(0: være gift med) en kristen T?ige\ Goldschm.

1.288. til bet. 14.5: Lad mig nu see . . du
tager smukt af Herr Fleiszigs Underviisning,

Hr2.X.322.

16.2) (jf. bet. 20.2 og 2Q) i forb. tage
efter noget; dels til bet. 2: gribe, snappe
efter; række ud efter. vAph.(1759). Madam-
men tog efter Lyset, hastig, og gik ud,

Bang.T.229. Han tog efter Bettys Haand og
fandt den. LeckFischer.Ka.47. jf.: *Send den
Arving (0: Uffe), som du (0: Vermund) har,

I

Lad ham ud i Kampen drage,
|
Lad ham

efter Sværdet tage, |
Før han efter Spiret

t&er.0ehl.XXIY.116. (sml. bet. 6.2; i udtr.

for at snappe efter vejret: tage efter luft
(Kierk.XII.346) ell. (især) efter vejret,
„har Greven skudt Wilnau?" spurgte Sophie
forskrækket og tog efter Veiret. CJSernA.X.

199. hun tog forgæves efter Vejret og greb
vildt for sig. JørgeuNiels.D. 8. \\ dels (jf. bet.

7.4; dial.) m. flg. inf.: stræbe efter; skynde
sig med. Karen havde straks taget efter at

faa Smaapigerne til 'Ro.Bregend.Thora.(1926).

116. Feilb. \\ dels (jf. efter 8.1; til bet. 8.3:

søge at komme til at ligne; efterligne; ogs.:

efterabe; m. h. t. raad, vejledning, oplys-

ning: følge; rette sig efter; tro paa.
(zaren) giorte alt sligt paa skrømt for at

indbilde de gamle Rysszer, at hånd tog
stoert effter deris dumme Raa.d.JJuel.350.

du benytter enhver Leilighed til at . . fore-

stille hende, at det er mig, hun skal tage

efter og ansee som sit Mønster. Hrz.Lyr. II.

17. Du siger, at du intet kender til mit Liv,

og dog tager du efter den første og bedste

Sladder, du hører. Howalt.DB. 17. (især dial.)

om naturlig lighed: slægte paa. hendes Moder
var svær . . Faderen derimod var en stor

knoglet Mand, saa ham haabede hun at tage

efter. J VJens.G.lO. Pol.^^U1940.Sønd.l3.sp.4.

Feilb.

16.3) (jf. bet. 20.6 og 32; i forb. tage i

noget; især til bet. 2 og navnlig til bet. 2.1 -a:

gribe fat i noget med en vis kraft for at fast-

holde det, søge støtte ved det; spec. m. h. t,

dør(haandtag): gribe i for at aabne døren ell.

se, om den er lukket; ofte m. bibet. af, at man
behandler noget haardt, voldsomt. Derpaa tog

han i ham, som en Glente slaaer sine Kløer
i en Due. Tode.IX.213. Ulrik Frederik tog i

Siden af Vognen, som for at stige op. JPJae.
1.169. (han) drejede Nøglen om i Laasen,

tog i Døren for at sikre sig, at der ikke
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skulde komme flere ubudne Gæster.NJep-

pesen.P.113. m. tings-subj.: Anders for-

andrede Pidskens Stilling. „Nej, nej! — æt

saa lavt I" raabte den Gamle . . „saa kan
jo Skraldet tage i (o: blive viklet ind i)

Hammelrebet." JaA;ZnM./S.40. især om blæst:

Blæsten kand tage alt for stærkt i saadant

et Tiæ.OeconJourn.1757.890. Stormen tog

i deres Skorter, som vilde den rive Klæderne
af dem. Pont.LP.VII. 110. \\ i videre, billedl. i'o

anv.; dels (dial.). i udtr. for stærk, ubehagelig

paavirkning : ved Ruldingen vil (man) giøre

Jorden meere fast, at Tørken ey saa let skal

tage i åen.JPPrahl.AC.35. CReimer.NB.191.
427. UfF. dels (jf. bet. l.i) i udtr. for (del-

tagelse i) arbejde: det Arbejde, de Voksne
ikke selv gad tage i.AndNx.FL.7. især i forb.

som der er nok ell. have nok at tage i.

Hånd faer nok at tage i.Moth.Tll. Ditte

havde ikke noget imod det (o: ikke at gaa 20

ud og arbejde), her var nok at tage i her-

hiemme.AndNx.DM.IY184. \\ til bet. 2.3:

føre Jiaanden søgende ned i noget; søge i;

spec.: stikke haanden ned i lommen efter

penge. *Du vil vel sige, at ham dog dit

Vers behager,
|
Saa snart han seer dig, han

i Buxe-Lommen tager. FrHorn.PM.35. (han)
tog i sit Tøj efter en Sikkerhedsnaal. JVJens.
RF.29.

16.4) i forb. tage igen en, se igen 1.2. 30

16.5) (jf. bet. 3b) i forb. tage (i) mod
nogen ell. noget; m. h. t. person, især til

bet. 10: modtage (2) (en ankommende, gæst,

en besøgende), det var endnu artigere, om
man smurte hans Ansigt over med Blek, og
udsatte saa nogen, at eftersee, hvorledes
hans Kone tog imod ham, naar hånd kom
hiem i den Fositm.Holb.Jep.I.S. *Gaa ned
og tag imod de Fremmede!

[
Thi Stuen er

alt i\ild.Hauch.SK.76. Herre Jesus, tag 40

imod (1819: annamj min Aa,nå\ApG.7.59
(1907). spec. (især dial.) om kvinde (jorde-

moder): assistere ved et barns fødsel, man
(kom) ikke udenom (hende), hvor der var
Sygdom eller skulde tages mod smaa Bom.
ErlKrist.NS.122. FrGrundtv.LK.58. (jf. bet.

10.2^ som udtr. for, at man antager, accepterer

en: Da tog David imod dem og satte dem til

Øverster for Troppen. IZrøn.22.2S. ;;/..• min
Onkel . . har forberedt mig paa at tage mod 50

en Frier, og . . tage vel imod h&m.Heib.
Poet.VII.274. (nu dial.) til bet.lO.i, i udtr. for
parring: Hopperne tage imod de fremmede
Uingster. Schousbølle.Saxo.75. BornhOS. ogs.

abs.: koen tager imod. smsi. — i udtr. for
uvenlig modtagelse: tage imod en i onde rat-

åer. Moth.T12. Vi skulde jo tage mod Fjen-
den med B&ionetten. Dengl.KlokkeriFarum.
(1928).75.

II
m. h. t. ting; dels (^) til bet.

2.4: gribe, opfange noget, der bliver tilkastet e'o

en. tage imod en Ende. Scheller.MarO. (jf.
bet. 12.3^ m. h. t. stød, slag: afbøde; op-
fange, de (0: poplerne) vare simple Folk,
stode yderst ude, toge imod den værste

Blæst for at gjcnne om de finere Folk,

Liv.de&lleen. Goldschm.V1.52. tage imod stød,

se II. Stød 4.3. dels (og især) til bet. 14.4-5,

m. h. t. noget, der gives, overrækkes, over-

drages en: modtage (1). *Han Brevet tog

imod med Rædsel zittrend Hænder. 7/o/6.

Paars.217. jeg tar . . ingen Gave imod. sa.

Ul.Prol. tage imod Bestikkelse. Lwdv. uegl.,

spec. m. h. t. indbydelse, tilbud: jeg er Jom-
fruen obligered for hendes gode Tilbud,

ligesaa fuldkommelig, som jeg havde taget

der [mod. Holb.Vgs.11 .2. Obotritter og Vagrer
toge mod Kristendommen. (S'progf/oremn^ens

Almanak.1900. 17. Jeg sidder jo og tager

mod Bestillinger (0: i billetkontoret). ErlKrist.

DH.127. tage mod fornuft (se Fornuft;,

grunde (Sander.NEbb.76. Larsen.), mod
kvarter, mod ræson, se Kvarter 5, Ræ-
son 3. m. h. t. aandelige gaver, skæbnetilskik-

kelser olgn.: skulde vi alene tage imod det

Gode af Gud, og ikke tage imod det Onde?
Job.2.10. Harboørboerne . . kunde tage mod
baade Nød og Lykke som i et stort Fælles-

skab. £^Ber<eZs.D.^3. m. h. t. haard, uvenlig

behandling (prygl, straf, skældsord): hånd
hafde giort Prøver paa sin Kaaldsindighed,

og ladet see, at hånd baade kunde tage imod
Skielsord, Hug og Ørefigen. Holb.Kandst.

II.2. W. tog imod Fornærmelsen med . .

tilsyneladende Ro. Goldschm.NSM.L45. (bok-

seren) maatte tage mod adskillige Træffere.

Pol.^*/il942.4.sp.6.
II

m. tings-subj.; dels

(1. br.) til bet. 10: give plads for ell. til.

*denne mørke Stad (0: Plutos bolig) tar alle

Siæle mod. Holb.Metam.84. Broderens gamle
Værelse, der altid stod parat til at tage imod
h&m.KBirkGrønb.SF.lO. dels til bet. 12.2-8:

rumme; opfange, optage i sig. (alteret) var
for lidet til at tage imod (1931: rummej
Brændo&eret.lKg.8.64. Gammel Torv . .

tager mod Sex paastødende Gd^der.EPont.

Attas.11.116. det gjaldt . . om at holde

Baaden fri for Vand . . saa den lænset kunde
tage mod nogle Tons Vand uden at gaa til

Bunds. MylErich.S.125. dels til bet. 13: støde

imod. Plov-Kniven maae altid sidde */«

Tomme dybere end Skieret, saa samme kan
vogte, at Skieret ev tager imod Steene eller

seye Rødder. JPPrahl.AC.13. JakKnu.S.108.
Feilb. m. h. t. paavirkning af et forurenende

stof: den rare gamle Jakke, der ikke tager mod
Pletter, fordi der ikke kan være ^ere. Hørup.
111.379. Taylor-Linoleum er mere tør, tager

mere mod Sna,ys.Suenson.B.III.501. f til

bet. 15.4: blive genstand for (en vis behand-

ling), undergaa (en vis forandring ell. æn-
dring), antage (en vis form), som det bløde

Vox, der kan tage mod utallige Skikkelser.

JSneed.IX.237. de Steder, hvor (Jesus) taler

om sin Død, kan ogsaa tage mod andre For-

klaringer. Horreb.11.347.

16.6) i forb. m. med, i udtr; tages
med en, (vist til forb. som tage tag med,

se II. Tag 1.2; dial.) strides, kæmpe med;
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nappes med. Nu var kun Ronnivædderen
tilbage (at vaske). Det vilde blive en haard

Hund at tages med. Aakj.VF.62. man kan
have det godt med Enkefru H. . . naar man
retter sig efter hende i eet og alt. Men ellers

er hun ikke god at tages med. Thuborg.Fi.

121. Feili.

16.7) i forb. tage om (ell. omkring^ nogen
ell. noget || til bet. 2.i : gribe (om); fatte;

m. h. t. person ogs.: omfavne, (hun) tog lo

om sit Glas (for at skaale).Drachm.F.I.406.

(han skal) have taget om og kysset Maja S.

Ugeskr.fRetsv.l943.A.837. en Talje, som man
hele Tiden har Lyst til at ta' omkring. Jo/is

Wulff.MidtiLivet.(1944).49. \\
(nu dial.) til

bet. 2.3-4: afgøre noget ved en art lodtrækning,

hvorved den, der først fatter ell. griber noget,

vinder. Feilb. UfF. jf.: Naar man har taget

(nu: trukket^ om, hvem der skal give Kor-
tene. Spillebog.(1786).95. (sml. bet. 16.6^ i 20

pass.: strides, nappes om. det skal vi tages

om. Feilb.

16.8) (jf. bet. 20.9 og i2) i forb. tage paa
nogen ell. noget; til bet. 2: gribe fat i,

fatte, navnlig for at beføle; ofte om nær-

gaaende ell. utugtig beføling, maae jeg tage

paa hendes Bryst. Holb.Stu.II.S. Leander
tagende paa (alm.: tilj Hatten: „Prosit die

Mahlzeit."sa.//P.//7.7. *Naar jeg (0: en

blind) vil vide Skikkelsen og Tallet
|
Af Et 30

og Andet, tager jeg derpaa. ^r2./Z.32i.

Jærnkanten paa Skibet var som Is at tage

Tp&Si. J VJens.D.31 . i faste forb. (m. overf. bet.,

svarende til flg. gruppe): tage blidt paa
noget, tage paa noget med bælgvanter,
fløjlshandsker, se blid I.2 osv. — i udtr.,

der angiver noget som haandgribeligt, begribe-

ligt, fatteligt (jf. paatagelig/- Resultatet er lige

til at tage T^aa,. Kierk.V1.411. det er til at

tage paa med hænderne, se Haand 1. jf.: 40

•At De kan tage paa, hvad hermed jeg for-

staaer (o: for at forklare mig tydeligere):
|

Skriv mig et lille Brev. Bagges.11. 16. || i

udtr., der angiver, hvordan man udfører noget

ell. (jf. bet. 1-S) behandler, betragter, opfatter

noget. Du tager paa Livets Romantik som
en Bjørn paa en Sommerfugl. /n^.iSF.y//.
129. (hun) tager . . kejtet paa Blyanten.
VilhRasm.BU .91 . ofte i udtr. som tage let

(Pol.*'tl944.10.sp.2), overlegent, stort 50

(AndNx.PE.11.91), tungt (se tung^ paa
iioget. m. h. t. person: Hun har et vanskeligt

ind og maa tages forsigtig paa./nj.LB.//.
152. jeg var ikke af de Børn, der behøvede
at tages saa haardt paa (s: med prygl) —
ft Blik, et Ord var nok til at bringe mig
fil VoTtvivlelae. FruHeib.EtLiv.*!.33 . Jeg taa-
l'T ikke at være ledig, eller at man tager
iltfor bledt paa mig. Stuek.(JørgenAndersen.
Stuckenberg. I.(1944).64). ||

(nu dial.) til bet. 60

2.3, i udtr., der angiver, at man begynder paa,
tager fat paa ell. griber til noget. Feilb. tage
paa sit sprog, se 1. Sprog 2.

|| (jf. bet. b.\)
i udtr. for at besejre, faa bugt med; dels f

m. h. t. fjendtligt skib: opbringe, (søkap-
tajnen havde) Befaling, at tage paa de En-
gelske Skibe . . formedelst dend Krig, som
. . var imellem Engelland og Spanien.
Slange.ChrIV.43. smst.75. dels (^) m. h. t.

flygtende, forfulgt skib: hale ind paa. VKor-
fitsen.TO.II.68. PoVU1941.13.sp.3. \\ i udtr.

for stærk paavirkning; især (jf. bet. 3.7 og 6.5)

i udtr. for afkræftelse, formindskelse, svæk-
kelse, hvor har dend Baeselseng taget paa
hende. Holb.Bars.11. 5. Da den store Dag
fremskinnede, paa hvilken vi skulde beværte
vor unge Husbond, kan Man let forestille

sig, hvorlunde det tog paa Spisekammer og
KieldeT.Blich.(1920).IX.37. Dette Tøveir
har ret taget paa Sneen. F/SO. Jeg faar Lyst
til at bestille Noget, men Noget, som tager
paa Kroppen og samtidig klarer og egger
A3Lnden.Schand.F.74. tage paa humøret
(Gjel.W.146. KnudPouls.Va.22), kræfterne
(Hr2.VII.194. FolketsAvis.^*/il921.1.sp.3. se

ogs. u. 1. Kraft 1.3^, nerverne (se L Nerve
2.2).— spec. (landbr. ell. dial.) om stærk tørring

ell. modning af sæd: VSO. det tog godt på
rugen nu, den kunde hugges om et par uger.

Hjortø.IU.29. Feilb.
\\ (jf. bet. 13; især 0)

berøre ell. skrabe imod noget under bevæ-
gelse, en Knast paa Fyrdørens Aksel . . vil

nu tage paa Bunden af en Udskæring i

Haandtagets Na.\.SkibsMask.68. Masterne
tog paa Himlen, aa Skyerne hængte i store

Laaser nør omkring Master aa Tovværk.
AarbSorø.1925.19.

16.9) (jf. bet. 20.10 og U) i forb. tage
til noget; til bet. 2: føre haanden op ell. hen
til noget for at gribe, røre ved det ell. for at

bevæge det i en ell. anden retning. D. blev
bleg. Han tog til sit Skrivebords Plade for

at faa Støtte. Schand.VV268. Er det Livets
Vand, spurgte A. og tog til sin Portemonnæ.
Bergstedt.A.161. ofte i udtr. som tage til

hatten, føre haanden op til hatten for at

tage den af ell. som hilsen. De Persianer . .

blotte aldrig deres Hoveder udi Helsen . .

Hvorfore det kom en Persianer underligt

for, der hånd saae de Europæer saa ofte

tage til lutten. Kyhn.PE.23. „God Aften!"
sagde Soldaten og tog til Kasketten. i^C^nd.
(1919).1.10. Da blottede alle Hovedet, Offi-

cererne tog til de trekantede Hatte. PoZ.'*/«

1913.4.
II (jf. bet. l.\) i udtr. for at gribe til

ell. efter noget for at bruge det; ogs.: begynde
at bruge ell. benytte noget; ofte (jf. flg. gruppe)
som udtr. for, at man begynder paa en vis

virksomhed, andre helst til Glasset taer.

Stub.76. *Da tog den Sanger smilende
| Til

Citharen, og sang. Winth.HF.55. Naar Tiden
faldt hende lang, tog hun til Strikkestrøm-
pen. C£tt'.<S7/.é{2. m. h. t. vaaben: gribe til;

i videre anv.: begynde kamp ell. krig. disse

Straten-Junckere, som er saa rcede til at
tage til Kaarden n,lt\d.KomGrønneg.I.297.

For ham (o: kongen) og hans Huus vi til

Vaaben tage
|
for ham og hans Huus vi i
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Kampen drsige.Trojel.I.llS. Og saa tog han

til Revolveren (o: for at begaa selvmord)?

Drachm.F.I.lOl. tage til kniven, sværdet,

se I. Kniv l.i, II. Sværd 1.2. — om brug af

legemsdele; nu især om brug af benene, i

udtr. for at ile bort, stikke af: Tager til ørne

(1871: Laaner Øren^, I som med magt
regiere over m&nge. Visd. 6.2(Chr.VI). Han
. . var istand til at . . tage til sin klangfulde

B&s.JFibiger.Liv.??. utysket . . tog til lo

hælene og ioTsy&ndt.Grønb.NordiskeMyter.

(1927). 149. tage til bens, til skankerne olgn.,

se I. Ben 3.5, I. Skank 2. — m. h. t. forsyning,

forraad. (ofte i udtr. som have noget at tage

til), for at have noget i Behold, at tage

til i hans slette Omstændigheder. Stowpe.//.

22. da Tjenerne næste Dag vilde tage til

deres Skat, var den forvandlet til Smaa-
stene.Ing.VS.III.188. „Nu (o: under en

arbejdsløshedsperiode) skulde det være godt 20

at have et Saltkar at tage til," sagde de

som . . kunde mindes Landet. AndNx.PE.
II1.222. tage sraaat til maden, se smaa 13.2.

II
i udtr. for at begynde paa ell. fremkomme

med noget. *som hånd (0: hesten) seer Sti-

bøylen fode-tom;
|
Da tåer det stakkels Bæst

til Lohs. Sort.Poet.65. Jeg reiste mig om Mor-
genen, bestemt paa strax at tage til den
hellige Gjerning (0: at tjene gud). JFibiger.
Liv.llO. tage til genmæle, orde, rend(s), 30

til sit sprog, se 1. Genmæle osv.
\\ (jf. bet.

3.7 og 6.5; dial.) som udtr. for, at noget for-

ringes, svækkes; (alm.:) tage paa. Saa kørte

han Favnebrænde fra Skovene til Udskib-
ningspladsen. Det tog til hans Heste, men
det fik ikke hiælipe. PRMøll.BL.21. UfF.

II
til bet. 14.4, i udtr. for at faa, modtage

noget (paa en bestemt maade). tage til

nøje, til takke med, se I. Nøje I.2, Tak.
16.10) (jf. bet. 47; især dial.) i forb. tage 40

ved noget; til bet. 2: gribe i, fatte noget,

navnlig for at støtte sig ved det ell. løfte det.

kom nu. Frøken Rosalie! . . (byder hende
Armen) Tag ved mig! saa gaaer det bedre.
Hostr.T.182. Det tog ved Laasen paa hans
J)øT.Drachm.KW.71. jf.: det var Skroget af

det ene Jærnvrag, som Dræget tog ved.
MylErich.S.64. i udtr. for behandling ell.

(overf.) betragtning: Af Pænhed at tage var-
lig ved det virkelige, som med Handsker 50

Tp&a.PMøll.II.365. Jeg er glad til, at Vor-
herre ikke har taget haardere ved en, end
at man kan gøre et andet Menneske en Tje-
neste. Tandr./?.53.

II
i udtr., der angiver, at

man griber i noget for at sætte det i bevægelse;
ogs. om begyndende virksomhed, jeg toeg ved
Arbeidet — denne liden Tales Sammen-
tenkelse — eene for at viise den ophøyede
Kronarving, hvor han med Føye kan holde
os i Agt. Rothe.TG.37. Saa bad han dem tage 60

ved Aarerne og TO.JVJens.Br.274. Hvis du
vil tage ved den ene Ende af Bordet . . saa
bærer vi det hge uden ioT.Pol.^yiol939.4.

^V-4. II (jf. bet. 1.2) i udtr. for at spise, for-

syne sig med noget. Sæt dig ned . . og tag ved
en Khngle\Elkjær.HF.36. Feilb. jf.: Øster-

byerne tog kun ved den sjælelige Føde, som
de virkelig kunde toidøie. JakKnu.GP.50.

II
om overnaturlige væsener, sygdom olgn.

skønt Koldfeberen tog svært ved ham,
(drak han) til daglig . . halvanden Pot
Brændevin. Pont.UE.^13. Kan I se, I robber
nør a' Blommerne, ellers ska' den Unde
(0: onde) ta ved JeT\LBruun.SF.51. fan-
den, pokker tog ved ham, se Fanden I.2,

Pokker 2.2 (og 2.s).
\\
(sml. bet. 10.3^ gifte sig

med; ægte. MDL. jf.: (han) vilde (ikke) tage

ved (0: have omgang med) sin unge ferme
Kone.AndNx.PE.il.135. \\ til bet. 14.5, m.
h. t. oplysning, raad, undervisning: drage
nytte af; følge; tilegne sig. Mangen Godsejer
har taget ved et godt Raad af en Bonde.
JMichaelsen.FraminSamtid.il .(1893) .325. det
kunde godt se ud til, at der var vildt Blod i

hende, hun tog ikke rigtigt ved gode Manerer.
Buchh.S.312. tage ved lære, se I. Lære
2.2.

II
til bet. 16: overtage; antage (sig).

Tager ingen ved Arv og Gield, da skulle de,

som Arven fragaa . . give Øvrigheden det

strax tilkiende. £)L.5

—

14—31 (jf. u. Arv l.ij.

mange . . af vore Herreborge . . har taget

ved ny fintklingende . . 'Navne. FHolm.Fra
Bjerge ogHattingHerreder.(1922).86. som udtr.

for anerkendelse, tilslutning, vedtagelse: Tage
alle Ejere ved Reeb paa Tinge, da maa een

Mand, eller to, det siden ej formeene. DL.
5—10—12. *Det vidste de norske Herrer
med,

I

at vel de gjorde,
|
da Dannemænds

Valg (0: af dronning Margrete) de toge ved

I

og Troskab svore. Ploug.1.283. spec. om
antagelse af religion: Jeg er løben igiennem

hundrede Religioner, og endelig har jeg

tagen ved een af dem.EPont.Men.il1.377.

efter en Mængde Kampe maatte ogsaa Sach-

serne tage ved Kristendommen. Gfian^.JSÅ'.

1.151. tage ved troen olgn., se Tro.

17) (jf. bet. 16) uden obj., i sideordnet forb.

ved og m. et flg. verballed (lign. anv. i glda.

^taghe ok følæ thet. Sydrak.152), fsv. (fx.

tag ok skiår^, oldn. (fx. J)å tok Skr^mir ok
leysti nestbagga sin. Wim.0ldnLæseb.*3. toku

J)eir ok gerbu sér net. smst.l3. taka {)eir . .

ok drekka erfit. smst.44; jf. ogs. Fritzner. u.

taka 14^; dels opstaaet i tilfælde, hvor et

fælles obj. for de to sideordnede verber (jf. u.

bet. 1) er efterstillet disse (sml. hun tog et

tørklæde og bandt om hovedet over for: hun
tog og bandt et tørklæde om hovedetj, jf.

Mikkels.Ordf.692.699 f.; dels ved omdannelse af

tage m. flg. inf. (spec. i tilfælde, hvor ogsaa

tage staar i inf.: du skulde tage at (og)

skynde dig; ell. hvor den styrede inf. formelt

falder sammen m. imp.: tag at (og) gaa din

vej^; glda. togh thæt at regnæ, det. begyndte

at regne, toghe the ridderæ af husæt løbæ,

oldn. taka at, jf. Dania.111.163 ff. samt II.

at 10, II. og 11 ; anv. svarer navnlig til bet. 1-3,

men ogs. til bet. 7.4 og 22 || dagl.) som udtr.
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for begyndende (event, fremtidig) handling,
medens det 2. verbum angiver, hvad denne

gaar ud paa. Kiæmpen kom springende, tog

og førde hende ned i en huul Klippe. Scftous-

bøUe.Saxo.191. *Edvard Storm mig traf som
Pog . .

I
Han tog og satte mig til Bog.Oehl.

XXI.250. I det samme tog den ene af Smaa-
drengene og kastede Soldaten lige ind i

K&\skQ\ovnm.ECAnd.(1919) .1.209 . »jeg tog

og saa paa Vhiet. OlafHans.ND .63 . Hvis du lo

nu ikke snart tager og opfører dig ordent-

ligt, så (osv.). TomKrist.LA.57. \\ imp.

tag sideordnet flg. imp., i dagl. spr. alm.

som en fyldigere (og mere udtryksfuld ell.

høflig) omskrivning af imp. Tag og kom Vand
i Bryggerkjedlen og hed godt under den.

SvGrundtv.FÆ.11.71. Tag og gør mig den
Tjeneste ikke at plumre Oveilladen i det

'^&uå.AKohl.MP.llI.6. Tag og tag den
Guldsmedebutik (o: de smykker) af. Du ser 20

farlig ud. KMich.LL.53. Tag lige og vent her

et Øieh]ik.TomKrist.H.78. tag og læs,
(gengivelse af lat. tolle, lege, de ord, hvormed
en indre stemme fik Augustin til at læse

bibelen, se Augustin.Bekjendelser.(overs.l843).

88) som titel paa andagtsbog ('Tag og læs!

Korte Læsestykker til Bibeltekster paa hver
Dag i Aaret for de unge.UNielsen&Olf
Ricard.fbogtitel.lQOé)) ell. underholdende maa-
nedsblad ^Tag og læs. Originalt underhol- 30

dende Ma.Sinedshla,d. (tidsskrifttitel.1912)).
\\

inf. tage m. flg. inf. (sj. forbundet ved at:

Man kan tage at komme lidt videre — men
blive et helt nyt Menneske, hvordan skulde
det gaa til? . . Man kan tage at forbedre sig

selv paa forskellige Funkter. BerlTid.^y»1933.
M.12.sp.l. jf. Bl&T.). Hun selv maa ud-
vikles i sig selv; hun maa føle sin Sjæls

Spændkraft, hun maa tage og løfte paa
Verden. ffterÅ;./.330. Skal vi saa ta' og gaa 40

ud og se den nye Revy. Pont.HK.58. Han
er ung og køn, naar han bare vil ta'e og
vadske sig. PEBemon.Landsmænd.(1898).24.
Vil Du øjeblikkelig ta og ta det Grisseri væk
fra Disken. C//an8.JS^.47. (kunne, være til

at) tage og føle paa, se føle 1.2.

D. i forb. m. refl. pron. (om forb. som
tage sig an, bort, for(e), frem, op, over, til,

ud, tage ind til sig osv. se u. bet. D)
18) t egl. refl. anv. 18.1) (vel efter ty. sich 50

nehmen; til bet. I.4; sj.) begive sig et sted

hen. (han) vilde stille vige for Ottilies

Overmagt og tage sig selv bøiet, men ikke
knækket, til et andet La.nd. Goldschm.R.420.
18.2) (til bet. 2) især i forb. m. til: føre

haandim (hænderne) hen ell. op til en del af
ens legeme, navnlig til et sted, hvor man føler

smerte ell. ubehag; gribe sig til. „Det er

skrækkeligt", stønnede Niels, og tog sig til

Tindingerne. Jy^yac.//.23(?. (hun) tog sig m
om Hovedet som for at samle sine Tanker.
Hang.GlI.61. Du tager dig til Ryggen. Er
det galt igen? ErlKrist.MM.290. || i udtr. m.
overf. anv. tage sig selv i nakken, om

ell. ved næsen, se I. Nakke 2,3, I. Næse
10.5 og 9. 18.3) ijf. no. dial. taka seg, komme
sig, gøre fremskridt, oldn. takast, komme i

gang; af usikker oprindelse; sml. tage sig

op u. bet. 40.18; dial., if. S&B. no.) blive
større ell. bedre; navnlig om dyr: blive

godt i stand; komme sig; trives. Lunde.
F.109. Feilb. UfF. || om person; spec:
ændre sig til sin fordel. Lund har nu ogsaa
taget sig svært i den sidste Tid. Johanne
Korch.Lindegaarden.(1939).131. \\

(nu næppe
br.) om ting; spec. om dej: hæve sig. vAph.

(1764). 18.4) (jf. no. dial. taka i sa. bet.;

til bet. 10.4; ;'/. tage ved u. bet. 47.2) om hun-
dyr: blive drægtig; undfange; fx. om
hoppe: BiblNyttSkr.434. især (jæg.) om
hjortevildt: Skovdyrkn.(1865).25. CollO. 18.5)

i udtr., der angiver, hvorledes man forholder

sig, stiller sig i en vis situation, over for et vist

forhold; dels (jf.bet. 9.1 og 9.i) i forb. som tage
sig i agt, (i) vare, se I. Agt 1, Vare.

||

dels i forb. tage sig i noget. 1. (vel egl. til

bet. 2 og 3.2 og opr.: fange, gribe sig selv i

noget) (pludseligt) opdage, blive klar over

sin handlemaade, udtryksform , sindsstemning

og (i erkendelse af, at den ikke er vel overlagt

ell. passer til situationen) standse op, holde

inde, beherske sig; gribe sig i. (især i forb.

tage sig i detj. Jeg var paa Veien til at

sige, at jeg ikke kunde overleve den Familie

. . men jeg tog mig i det. Kruse.Æsthet. 1.239.

han tog sig . . med Forbauselse i, at han
sad med Katten paa Skiødet. Tolderl.Fra

SydogNord.(1876).171. Da blir han plud-

selig lidt bitter . . men tar sig i det . . og
siger lavmælt (osv.).JohsWulff.MidtiLivet.

(1944).11. jf.: Ministeren spørger: Hvem
er De? (Wess. svarer:) Jeg hedder Vessel.

Guldberg tager sig endnu ikke i, hvem han
har for sig. NMPet.V,2.418. 2. (maaske efter

ty. sich (be)nehmen, opføre sig (jf. bet. I8.1J;

sml. ogs. bet. 9; nu mindre br.) opføre sig,

tage en situation paa en vis maade; især:

finde sig til rette med, slaa sig til ro med,

finde sig i noget, (de ældre skoledisciple) vidste

maaskee ei heller at tage sig rigtigt i de nye
Forhold (0: i de højere klasser). Sibb.Taleover

Melchior.(1834). 13. det er jo næsten blevet

til et Sprichwort at blive „hellig", naar man
ikke kan tage sig i Vetdeii.Kierk.XlI1.91.

(hun) saae med et spørgende Blik paa mig,

som om han . . ikke vidste, hvorledes han
skulde tage sig i denne KXemme.Bergs.PP.
551. Man vilde dog se, hvorledes den sære
Proprietær „tog sig i det" (0: bar sig ad ved

sin elskede hustrus begravelse). Drachm. II.

410. Han må vide at tage sig i situationen

og beherske sine følelaer. VVed.C. 165. 18.6)

i forb. tage sig af (dial. om. Høysg.S.291.

Feilb.) nogen ell. noget, paatage sig, drage

omsorg for, at en person bliver behandlet

(plejet, opdraget) paa rette maade, ell. at en

handling udføres rigtigt; drage omsorg
for; paatage sig ansvaret for; sørge

37»
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for. (han tog) to Denarier, gav Værten, og

sagde: Tag dig af ham (o: den overfaldne).

OGuldb.I.136. Da han . . blev Konge, tog

han sig med . . Iver og Kraft af Landets
FoTsva,i.Molb.Dn.II.77. en ædel Lærer, der

tager sig med Varme af et Barn. Gylb.Novel.

11.54. Stik mig en Femogtyveøre, saa skal

jeg nok ta' mig af det hele.Buchh.EG.90.

i spøg. ell. iron. anv.: han farer . . ubarm-
hjærtig løs paa (sin politiske modstander), i lo

Landstinget har det navnlig været Jessen

og Krieger, han har taget sig dif. HWulff.
DR.383. (Samson) er en af de folkekære

Bibelhelte, som Vittigheden gerne tager sig

Ski. BilleskovJ.E. 1.239. tage sig af ens

opdragelse, se Opdragelse 2.i. || i udtr.

for betragtning, overvejelse: lægge mærke til;

tænke over; ogs.: lægge vægt paa; bryde sig

om; tage sig nær; være ked af. (navnlig i forb.

m. nægtelse). TBaden.Suppl.(1833).6. den 20

yngste var et stakkels Hjemmefjog, som
ingen Ting tog sig af og ingen Ting tog sig til,

SvGrundtv.FÆ.II.19. (han) havde aldrig

taget sig af andres Mening. AndNx.DM. 1.181.

Tag Dem ikke af hende, saadan er hun. ^ose
Hansen.EtParHuse.(1930).34. 18.7) (maaske
til bet. 18.1 ; jf. tage til at u. bet. 22 slutn.;

sj.) i forb. tage sig til m. flg. inf.: begynde
paa; give sig til; ogs.: faa sig til. de
Tydske (i Bergen) toge sig ogsaa til at øve 30

Kongelige Regalier, som at give fredløse

Mænd Leiåe.Holb.DH.II.215. (han) tog . .

dog sig selv til at t&le.JFibiger. Liv.65. jf.:

Da han kom tilbage i Gaarden, standsede
han ved sin Vogn og stirrede i Jorden, uden
han kunde tage sig til at komme afsted.

Søiberg.L.70.

19) m. refl. hensobj. 19.1) som udtr. for, at

man tilegner sig, skaffer sig ell. (navn-
lig) fa ar noget; især i anv. svarende til bet. 6 40

(tage sig en snaps, en lur) ell. 10 (tage sig

en medhjælper, en kone), een hver Creditor,

som Lodden hannem tilfalder, tage sig

Betaling i hvis hannem lyster. DL.5—14—33.

Vi toge os Lovgivere, valgde Lærere og ud-
nævnede Dommere. Schytte.IR.V240. overalt
tager jeg mig maaskee en Bondevogn, og
ruller ind paa i Mten.Rahb.ProsF.IY75.
*Begrov de min Kjærest, saa tog jeg mig en
ny. Ing.DM.124. Skipperen tog sig en Dram, 50
der kunde varme indvendig.HCAnd.(1919).
III.995. *Solen plejer første Pinsedag

|
At

ta' sig en Trippevals. S'5fanareI.///.97. i faste

forb. (hvorom henvises til vedk. subst.): tage
sig (selv) (for)Iov, tage sig den fri-
hed, ret til; tage sig et glas, en pris,
rus, taar; tage sig et bad, et hvil,
en lur, motion; tage sig en kone; tage
sig tid.

II
(nu sj.) til bet. 14.5, i udtr., der

angiver, at man modtager en vis lærdom, eg
faar visse tanker ell. forestillinger, tage sig et
andet siiid.Moth.T9. Tage Sig en Lærdom.
Leth.(1800). tage sig eksempel af, se
Eksempel 2.

||
(nu 1. br.) til bet. 15, som

udtr. for, at man paatager ell. antager sig

noget, hånd holder strax Bryllup . . og tager

sig en borgerlig H&ndteTing.Holb.Jean.I.4.

hvilken Umage B. har taget sig. Gram.Breve.
157. han fik forskellige Hverv af Regeringen
og tog sig ogsaa selv forskellige Opgaver.
EllenJørg.HH.129. til bet. 15.4, m. særlig

forestilling om forandring, ændring: tage sig

fremmede GehæTdeT.vAph.(1759). tage sig
(et) navn (Holb.JH.1.529. Bagges.Danf.
11.172), en titel (vAph.(1759)).

\\ (jf.

bet. 9.4J m. obj.-præd. tage sig noget godt
betalt, se betale 1.3. tage sig fri, (jf. I.

fri b.2) skaffe sig frihed, en fridag; holde fri

(efter egen bestemmelse), under et eller andet
Paaskud vilde han tage sig fri fra Værk-
stedet en Dag eller to.S0iberg.KK.II.il.
LeckFischer.Ka.l62. || i forb. m. til, der

nærmere angiver handlingens formaal ell.

resultat, tage sig noget til Bytte. Schous-
bølle.Saxo.249. jeg har taget mig en ganske
ung Pige til Sproglærerinde. Brandes.J5r./.24.

uden obj.: I kan nok selv ta Jer til Middag i

Dag, sagde hun, naar En sætter Maden frem.

Søiberg.L.882. de to andre Børn . . tog sig
tilgode med Levningerne.Moderne da.Prosa.

(1930).307. i alm. spr. vist kun i forb. som
tage sig selv til rette, se I. Ret 4.2.

tage sig selv til skade, (nu næppe br.)

skade sig selv (for at give til en anden). Jeg
har hjulpet saa mangen Mand i min Tid,

og mangen god Gang taget mig selv til

Skade. Bredahl.II1.32. AntNiels.GamleNiel-
sen.(1888).90(se u. IV Skade 3.2 beg.). 19.2)

til bet. 9.2, som udtr. for, hvordan man be-

handler, opfatter noget, indstiller sig over for

noget. *Vor Verden er, som man tar den sig.

Bagges.IY144. tage sig noget til hjerte,
se I. Hjerte 2.i.

||
(nu næppe br.) i forb. m.

for. At Deres Høyærværdighed forlanger

min ringe Tieneste . . tager jeg mig for en
Mxe.Gram.Breve.l. \\ nu især (jf. bet. 9.4^

i forb. m. adj. som præd. ell. adv. man skulde

næsten troe Dem, saa ivrig taer De sig det.

Skuesp.Y89. Hvorfor skulde hun tage sig

Livet saa haaidt? HCAnd.SS.IY145. han
tog sig sine phgter alyorligt. MKlitgaard.

MS.167. tage sig noget let (se III. let 8),

nær (se I. nær 3.5^; roligt (S&B. Vilh

Rasm.BU.50). 19.3) f til 7.4 og 15.2: (agte

at) foretage sig noget, tage sig i sinde.

Moth.T12. tage sig noget til gerning,
se Gerning 1.3. jf. u. bet. 15.2: den, som
tager sig for hænder (1871: tager sig

for), at anstryge og male (et hus).2Makk.
2.30(Chr.YI).

20) i forb. m. refl. pron. styret af præp.

20.1) (jf. bet. 16.1 og 23) i forb. m. af; især

(jf. bet. 1.1; nu 1. br.) m. h. t. klædedragt:

skille sig af med; afføre sig; aftage, tage

Handsker af sig. vAph.(1759). uden obj.:

Schand.F.394. Tag af Dem (0: læg overtøjet)

. . og faa en Bid Frokost. CEw.PJ.27. 20.2)

(jf. bet. IQ.2) i forb. m. efter; især (gram.)



tage tage 586

m. h. t. styrelse: kmjtte til sig, saaledes at

styrelsen er efterstillet. En Forfatter maa
(vide) hvilke Objekter just dette Verbum
har for Vane at tage efter sig. Ruboio.KS.
104. 20.3) (jf. bet. 21) i forb. m. for; dels til

bet. 1.1 (og IV for l.i-2^; bringe hen foran

sig, i nærheden af sig; navnlig m. h. t. ting,

man vil undersøge, ell. person, man vil for-

høre, udspørge: Vi ville tage de større Søer

for os heTTeds\m.Blich.(1920).XXI.237. Min i^o

Moder tog mig nu alvorligen for sig og fore-

holdt mig, hvor ubesindig jeg handlede.

Hauch.II.45. DagNyh.^y-,1921.11.sp.l(se u.

IV for 1.1^. (jf. bet. 1.5 slutn.; nu næppe br.)

om grammatisk forbindelse: (adjektivet) kan
tage Artiklerne f6r, men ikke bag sig.

Eøysg.AG.21.
\\ (jf. bet. l.i og IV for 2.2^

m. h. t. klædningsstykke: iføre sig (til beskyt-

telse for den egl. dragt). Tage Forklæde for

sig.vAph.(1764). tag en serviet for dig ell. 20

tag lidt for dig, saa du ikke sprøjter paa
tøjet

j II
til bet. 2, uden obj.: søge at afværge

følgerne af et fald, et slag, et stød med hæn-
derne; gribe for sig. naar han vil falde, saa

tager han for sig med Hænderne, søger at

sette Legemet i Ba,lance. Mossin. Term.634.
Bergs.BR.219. Barnet . . lærer at gaa paa to

og at tage for sig med de to andre. NaturensY
1913.205.

II
til bet. 3.i (og IV for T.i): ud-

tage noget til sig selv; tilegne, bemægtige sig. 30

Lykkens Roser røde
|
Kun mellem Torne

gløde;
I

Tomen tager jeg for mig. Rich.SD.
51. især uden obj.: tage 'for sig, (jf. IV
for 7.4 slutn.) søge at bemægtige sig noget;

paa begærlig maade søge at skrabe til sig;

nu især m. h. t. mad og drikke: forsyne sig

ivrigt ell. graadigt med; fylde i sig. hans Folk
kom for at røve deres Bytte . . og de toge

for sig (1931: De røvede saa meget^, saa de
ikke kunde bære det. 2Krøn.20.25. *Gjed-
derne ta'er for sig af Karudserne. ifaaiund.

367.Værsaagod og tag for jer. Prøv Tungen.
Nathans. IM. 16. tage for sig af retterne,
«e II. Ret 1. (nu næppe br.) i videre anv.,

i udtr. for ubundethed, vildhed: floden tager

vidt for sig. Moth.Tll. En vis Centripetal-

kraft nøder Menneskets Forestillinger til,

af og til at vende tilbage til hans Jeg, at

ikke Forestillingerne skulle tage for sig

som vilde liesie.PMøll.(1855).III.16. tage 50

for sig selv, (nu ikke i rigsspr.) bemægtige

sig, tilegne sig, hvad man har lyst til; gøre hvad
man vil; raade for sig selv. Moth.Tll. „være
udsvævende". >i»n6erjf. Kværnd. om dyr:

smsi. spec. om hest: se II. selv 1.8. billedl., om
ting: Den gloende Metal tog for sig selv (ved

støbningen), flød ind under Forhøiningen, og
antændte een af de Pæle, hvorpaa den hvi-

lede. .'Vfa//..S'3//. 793. Blich. (1920). XXVIII.
146. 20.4) (jf. bet. 29; i forb. tage fra sig, 60

(til bet. 2 og 4.2; gldgs. ell. (især) dial.)

skubbe noget bort med hænderne; især: for-
svare sig i slagsmaal, strid ell. (overf.) dis-

kussion. Kierk.VI .71 . „hvorfor slaar han

ikke fra sig?" . . „Han gider ikke. Jo mindre
han tager fra sig, desto snarere faar det
Y^nde. Schand.F.79. Den fattige Præste-
datter tager tappert fra sig mod Herre-
mandens Tilnærmelser. VilhAnd.Litt.il.931.

20.5) i forb. tage i sig, spec. (jf. bet. 6)
m. h. t. udtalelse: tilbagekalde. Moth.T12.
„naar nu Løjtnanten giver Dem Deres Ord
tilbage?" — „Saa tager jeg det i mig igjen."

Hostr.G.175. Først tilstaar De, og saa be-
gynder De at tage det i Dem igen. Lindskov
Hans.NH.194. tage sine ord i sig igen,
se Ord 2.3. 20.6) (jf. bet. 16.6 og 31) i forb.

tage med sig, til bet. 1 og 4.2: føre, bringe

noget med sig. lMos.22.3(se III. med 8.2).

Herrecykle . . aftageligt Styr (Styret til at

tage med sig, naar man stiller Cyklen fra sig).

PolitiE.Kosterbl.*U1925.2.sp.l. talem.: tage
noget med sig i graven, se Grav 5.1. du
kan ikke tage det med dig, som opfor-

dring til at bruge noget (da man ikke kan
føre det med i graven); ofte som citat efter

titelen paa et amerikansk skuespil fra 1936,
se Vogel-Jørg.B0.123. — overf.: tage benene,
skankerne med sig, se I. Ben 3.4, I. Skank 2.

m. h. t. aandeligt udbytte: man tager med sig

fra denne Anskuelsesundervisning et uud-
sletteligt Indtryk. NaturensV1913.28. Det
var et morsomt Møde . . Af den Slags,

hvorom Højskolefolk siger, at man tager
noget med sig hiem. AHenningsen.KA.
174.

II
m. tings-subj. en Kugle (for) gjennem

Kahytvinduet, tog Piben med sig — som
han rakte ud af Køjen. Blich.(1920).VI1. 19.

overf.: smst.XVII.78 (se u. III. med 3.i). uden
obj.: Løn faae de (0: tugthusfangerne) ikke,

men alene Kost og Klæder— ja, ja! det tager

med sig (0: der gaar penge til).smst.XXX.55.

20.7) (jf. bet. 16.7 og 39) i forb. tage om
sig, navnlig til bet. l.i, m. h. t. klædnings-
stykke: lægge, svøbe løst om sig. Tage sin

Slaaprok om sig. vAph.(1764). Tag lidt om
Dig og kom herud. LeckFischer.HM. 179.

20.8) (jf. bet. il) i forb. tage noget over
sig; til bet. l.i, m. h. t. klædningsstykke: se

III. over 2.3.
|| ^ til bet. 6 og 12.i ; (alm.:)

tage over (se bet. 41. ij. (skonnertbriggen) tager

Vand over sig. ThorLa.MF.87. || til bet.

16.2-8, se III. over 6.1. 20.9) (jf. bet. 16.8

og 42; t forb. tage paa sig; til bet. l.i,

m. h. t. klædedragt: iføre sig; (alm.:) tage

paa. tag dine Klæder paa dig (1931: tag

dine Klæder p!iSi).Ruth.3.3. Wied.MB.1.19.
(nu især dial.) uden obj.; især: iføre sig over-

tøj. Du kommer virkelig til strax at tage

paa Dig og gaae hen til Madam P. Ungd
OI.IV198. AndNx.DM.V184. Ksp.492. \\ til

bet. 16.2 -8, m. h. t. arbejde, opgave ell. besvær,

byrde: paatage (2) sig. *for slig ærinde af

Frygt hver sig undslog;
|
Men Martho

endelig med Bøn det paa sig tog. Holb.Paars.

236. Jeg forstaar ikke, at nogen tør ta' det
Ansvar paa sig at sætte Børn i Verden.

Soya.LJ.28. tage skylden paa sig, se
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Skyld 3.1. (dial.) uden dhj.: anstrenge sig;

hjælpe til. endelig tager (kvien) paa sig. I

vilde Spring støder hun fra med alle fire

Ben, og det lykkes hende at komme fri fra

M\iddeTet.Pol.*/*1942.Sønd.ll.sp.4. Feilb.
||

•)• til bet. 1B.4, m. h. t. optræden: antage;
paatage (I.2) sig. jeg seer (hende) stille

sig stolt an imod mig, og tage et foragteligt

Væsen paa sig. Biehl/Skuesp.V1.211). JBa-
dcn.DaL. 20.10) (jf. bet. 16.9 og U) i forb. 10

tage til sig; <ii bet. l.i (og B.i): bringe, føre

noget hen ell. hjem til sig; hente; ofte:

stikke til sig. lader os tage til os (1871:

hentej Herrens pagtes ark af Silo. lSam.4.3

(Chr.VI). Conducteuren lukker Døren i for

os, og tager Nøglen til sig. HCAnd.DB.27.
husk at tage nogle penge (cigarer, frimærker)

til dig, naar du gaar I overf.: Hvo som tugter

en spotter, maae tage spot til sig (1871:

henter sig S^pot). Ords.9.7 (Chr.VI). man 20

(kunde) frit „hugge" et Stykke af uden-

landsk Oprindelse, oversætte, bearbejde,

beskære det . . som man vilde, kort sagt

„tage det til sig som sit egeV'.AHenriques.

TG.158.
II (jf. bet. l.i^ m. h. t. legemsdele:

trække til sig; ofte som udtr. for (i opfordringer

til) at trække sig tilbage, vende sig bort, passe

sig selv. 1Mos.49.33(1931 afvig.), (de nys-

gerrige) tager Hovederne til sig. Bang.11.65.

han tog vredt sin Haand til sig. LeckFischer. 30

HM.87. tage næbbet, næsen, skan-
kerne, øjnene til sig, se Næb 2 osv.

\\

(jf. bet. 1.5; gram.) knytte til sig; styre.

vAph.(1759). Et Substantiv kan man kalde
et Ord, som kan tage Artikelen en eller et til

sig. JBaden.Gram.81. e. br. || til bet. 6 (ofte uden
obj.) ; især m. h. t. mad ell. drikke: forsyne sig

med. Sir.41.2. Kongen . . tog til sin store Uheld
særdeles meget til sig (0: drak meget). Ew.
(1914).V.239. Cancellisten tog til sig af 40

Vårene (0: maden) .Chievitz.FG.128. Har De
bemærket hvad Damer tager til sig af

Cocktails og Whisky. JFJens.i2F.54. tage
til sig af retterne, se II. Ret 1. jf. bet.

6.2-3: tage luft til sig, se Luft 4.i. tage
mod (og mandshjerte, f hjerte) til sig,
se II. Mod 3 (og Mandshjerte, I. Hjerte 2.4}.

II (jf. bet. 1,4 og 10.1^ m. h. t. person (levende
væsen): lade komme til sig; modtage; antage
sig; spec. m. h. t. barn: adoptere. (Noa) tog so

den (0: duen) til sig i Arken (1931: tog
den ind i Arken til sig). lMos.8.9. frygt ikke
for at tage din Hustru Maria til dig (1819:
at annamme din Hustru Mariaj; thi det,
der er avlet i hende, er af den Helligaand.
Matth.l.20(1907). Vor Mor og jeg havde
ingen Børn, saa tog vi en lille Tøs til os.

Korch.LL.22. (relig.) om gud: * Herre, tag
min Aand til Bigl Timm.ChristeligeSange.
(1852).86. Gud har taget ham hjem til sig. 6°

Bli&T.

C intr.

21) (jf. bet. 18.1 og 1.4^ begive sig et

sted hen, navnlig med et ell. andet befordrings-

middel (vogn), sjældnere til fods; drage;
ofte: rejse; navnlig m. tanke paa bevægelsens

udgangspunkt ell. maal, sjældnere i udtr. for

forbipasseren. *Hvor ofte sagde jeg, naar
jeg saae nogen fige?

|
Hvi haster du? see

til, hvor hen, hvorfra du t^r. Falst.0vid.l2.

Følgende Helligdag tog jeg i Kirke. Blich.

(1920j.XIX.101. mod Aften kom vi (til

Nyborg); vi toge da ombord (0: paa børt-

fartøjet).HCAnd.(1919).IY16. I Jernbane-
kupéen sad han med lukkede Øjne. Han tog
altid paa første Klasse. Schand.SB.176. Fjen-
den tog ganske rolig gennem Byen, uden
at vi saa det mindste til ham. 0/demors
Erindringer.(1908) .6 . Han burde have (alm.:

være) taget hiem. LeckFischer.Ka.l5. ofte i

forb. m. præp., navnlig med, der angiver

befordringsmidlet: tage med Posten. FSO.
tage med i:oget.Watt.PF.123. De tog med
Elevatoren. /S^Drewsen.X.277. tage med (nu
næppe br. ad. S&B.) jærnbanen, med
sporvognen, se Jærnbane 2, Sporvogn.

II
om forandring af opholdssted, ændring af

levevis. En Tante . . er taget i Huset til

hende (efter at hendes onkel er død).Oylb.I.

169. Nu her i Maj Maaned tog hun (0:

hustruen) igen fra ham (0: manden) og
flyttede hjem til (forældrene) . Soya.GAM .120.

Du kan jo tage paa Røiskole.BechNygaard.
G0.287. tage til kaps, se II. Kap. || i andre

faste forb. tage paa landet, paa (en)
rejse, i skoven, paa (skov)tur, se Land
6.2 osv. tage af sted, af vejen, paa
vej olgn., se I. Sted 8.1, Vej

|| (1. br.) m.
tings-subj. Jollen tog i Land efter en Lods.
JensSør.II.7. Køretøjerne tog ad de ellers

forbudne Veje gennem Hovedindgangen (0:

i „Tivoli") ned foran Koncertsalen. Prop-

foreningen„P."(1919).77 . \\ i videre (overf.)

anv. tage i klæder, se I. Klæde 3.1. tage
i løb, se II. Løb l.i. især i udtr. for (ændret)

opførsel, handlemaade, navnlig i forb. som
tage af sted, paa vej(e), se I. Sted 8.1,

Vej. jf. (m. overgang til bet. 16.9J." Det blev

en Pige, og hun voxet op og tog hele Tiden
til den gode Side (0: artede sig godt).Aakj.

VF.238. Den næste Morgen . . var Stormen
ved at tage (0: falde) til Ro.AKohl.MP.II.
153.

22) (vist til bet. 2) som udtr. for, at noget

indtræffer, ell. for at man begynder paa en

handling: begynde. Vinteren vil snart tage.

Moth.TS. især i forb. tage fat, se III. fat

4.3-4.
II

(glda. taghæ (til) m. inf. i sa. bet.

(HellKv.1.15); især dial.) m. flg. inf., nu
oftest tilknyttet ved paa, til ell. (navnlig om
pludselig indskydelse, spec. om voldsom graad,

voldsomme skrig) i. *Da hun ham saae da

strax tog Hiertet paa at ^icke.Holb.Paars.

105. *Thi tog han til at rende,
|
Saa det i

Bierget skiaU.0ehl.ND.81. det . . tog paa at

fryse. Blich.(1920).XXIX.88. jeg tog paa at

blive iQV.Wied.MB.1.149. *Hanen tog til

at gale. Blaum.DH.12. Maren tog i at græde.
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AndNx.DM.26. Feilh. UfF. (sj.) m. inf.

direkte tilknyttet: Var du ikke bange, da
trolden tog at sknse?AOlr.DH.II.217.
D. i særlige forb. m. adv. og trykstærk,

efterstillet præp. (jf. tage en noget fra

u. bet. 29.4, tage sig noget over, paa, til

u. bet. 41.3, 42.5-6, 44.3^; om forb. som tage

fast, fat, fejl, overtvært se I. fast l.i, III.

fat 4, III. fejl 1, overtvært 2.

23) tage af (jf. aftage samt bet. 16. i, 18.6

og 20.1^. 23.1) (jf. bet. 1 og 4.2^ fjerne
noget fra et sted; aftage (l.i); navnlig m. h. t.

klæder, dække olgn. der de ikke kunde komme
nær til (Jesus) for Folket, toge de Taget af,

hvor han y&T.Marc.2.4. da maa jo Tæppet
i Havestuen tages &i.FruHeib.Hjem.291.
Damecykle . . Styr til at tage af, naar Cyklen
forlades. PolitiE.KosterbU*U1922.2.sp.l. ta-

ge hatten, masken, strømper (VSO.I.
115. Nans.M.22), støvler, tojet af, se

I. Hat 1.2 osv.
II

tage Farven, Pletterne, af.

VSO.I.115. tage Vorter af med Skedevand.
smsl.

II
tage af (ogs. m. tilføjelse: og

paa. S&B. Larsen.), leg med en sammen-
bunden snor, der ved aftagning og paabinding

bringes til at danne forsk, figurer. Feilb. DF.
^X.44ff. jf. Krist.BRL.662f. \\ i forsk. uegl.

mv. Da Byron sad for ham med sit mest
^karakteristiske Ansigt, bad Thorvaldsen ham
rolig om at tage det af igen. VilhAnd.T.65

(jf. Vogel-Jørg.30.552). Bilen svingede ind

i et Snit . . i en Bakke . . Vi tog Farten af

og maatte holde. MLorentzen.R.II.22. m. h. t.

teaterstykke, film: Stykket gjorde megen
Lykke. Det toges nemlig først af (alm.: af

plakaten, se Plakat 2.2^ . . ved den 50. Oip-

løTehe.DagNyh.'*U1923.2.sp.4. allerede paa
Mandag maa (direktøren) tage Filmen af.

Pol.^*U1935.5.sp.2. (1. br.) om fradrag ved

(be)regning: tag ogsaa de ni Mark af (o:

træk dem fra regningen) for Kielerstudenten.

Bagger. 1.113. — m. h. t. person; spec. (sport.)

i kricket: lade (en kaster) forlade sin plads.

Kricket.l934.52.sp.2. 23.2) (til bet. 23.i;

fjerne noget (fra det, hvormed det er sammen-
hørende) ved at rive, flaa, klippe ell. skære
del af. Moth.T16. tage Haar af med en
Nappetang. F50./.ii5. Filen er et farligt

Værktøj . . den tager let formeget ai.Ram-
busch.L.56. tage skindet af, se Skind 2.i.

tage skægget af, se 1. Skæg 1.3. 23.8) (jf.

bet. 4.3) til bet. 23.1-2, m. obj., der betegner

den ell. det, hvorfra noget fjernes. Dette Træ
kommer til at tages af (o: kappes) i Toppen.
VSO. 1.115. spec. (dial.) m. h. t. vildt ell. krea-

tur: flaa. Molh.T9. (rakkerne) tog heste af.

Krist..JyA.VI.21.
\\ (jf. u. bet. 29.i) især (<{»)

m. h. i. el spil kort: dele i to bunker og ombytte
dem, saa den nederste kommer til at ligge øverst;

kupere (2.i). tage kortet &i.Moth.T9. Kor-
tene blandes, tages af og gives. Bøgh.JT. 539.
nu kun uden obj.: Cit.beg.l8.aarh.(Thott4°

1524.136). »Han blanded Kortene — tog af.

PalM.IV984. Spillebog.(1900).96.
||

(nu

dial.) i forb. som tage en af med noget,

skille en af med; ogs.: befri for. Rask.Fynske
BS.62. jf.: (han) har taget mig denne Umag
a,i.Gram.Breve.53. tage en af med livet,
se Liv 2.5. 23.4) {vel efter ty. abnehmen,
slagte (egl. maaske: tage ud af besætningen)

;

jf. ogs. bet. 23.3 slutn.; nu vist kun dial.,

sml.: „Kjøkkenterminus." Levin, „i Kjøkken-
sproget." Lieb. (Oehl. XXVII. 359)) aflive;

10 dræbe; slagte; navnlig m. h. t. smaa-
kreaturer (jf. VSO.1.115) ell. (især) fjerkræ.
Moth.T16. Da Haab Du om Din Hiemkomst
gav,

I

Paa Timen vi en Griis tog a,t.Rahb.

Synt.306. Jeg havde (i Spjellerup) hørt
Kokkepigen sige til Kusken: „Hans, gaa ud
og tag en Høne a,i." PARosenb.Erindringer.
I.[1934].36. jf. (spøg.) m. h. t. person: der
ligger jo det kiære Barn myrdet og taget af,

som en slagtet 'Røne.Oehl.XXVI.58. 23.5)

20 (jf. bet. 12.3 og 15.3j m. h. t. slag, stød olgn.:

opfange, saaledes at det ikke faar (fuld)

virkning; afbøde; afværge, han . . var
sunket til Jorden, havde ikke hans Hat
taget Slaget betydelig &LRahb.Fort.I.322.

tage stødet af, se II. Stød 4.8. tage søen
af, f'4>-> foræld.) opfange bølgeslaget. Søe kan
her ikke gaae, da de mange uden for liggende

Holme og Grunde tage den ai.IslKyst.46.

i videre anv.: falde af for vejret. Mo(h.S1017

.

30 II
overf., m. h. t. ubehagelighed, tage skral-

det af for en, se 1. Skrald 2.3. || uden obj.;

ogs. m. h. t. lys, varme ell. kulde, blæst:

beskytte (mod ell. for); overf., m. h. t.

ubehagelighed. En Afviser tager af for Stød
af Vogne. VSO.1.116. (regeringen) tog af for

Stænderne (o: provinsialstænderne) og lod

dem . . \ia,ntægteåe.Sibb.PI.15. (plovdren-

gen) gaar barbenet, om hans Tæer hænger
en Pude af sejgt Ler, som tager a,t. Martin

40 AIIans.NO.37. 23.6) (jf. ty. abnehmen, tage et

billede af; talespr., nu især gldgs. ell. dial.) til

bet. 8.3 : afbilde; navnlig: udføre et portræt af
ell. (nu især) fotografere. Watt.PF.90. en
Fotograf, som stod oppe paa en Bro med sit

Apparat, var i Begreb med at tage mig af.

Drachm.VT.235. Nu maler De og har værsgo
at tage mig af, saa man kan se, hvem det er.

0Rung.SS.61. Feilb. UfF. 23.7) (vel efter ty.

abnehmen; jf. bet. 23.1-2) intr.: blive mindre;

so aftage; mindskes; dels om svinden i stør-

relse, antal ell. omfang, dels om svinden i

styrke ell. kraft. I Fiskere . . klager over, at

Haved tømmes og Fiskene tar ai.Holb.Mel.

IV7. (han) forsvarede sit Fæderneland, at

det ikke tog &l.Schousbølle.Saxo.241. nu be-

gyndte Afstanden (mellem baaden og skibet)

pludselig at tage &i.OscJens.SL.75. dagen
tager af, dagslyset svinder mod aften; ogs.:

dagen bliver kortere henimod vinter. Vægter-

60 vers.(1731).Kl.8. VSO. blæsten (Jørgen
Niels.FL.50), maanen, stormen tager
af, se Maane l.i, Storm l.s. || om person

(levende væsen); navnlig: svækkes m. h. t.

helbredstilstand; ogs. (og nu næsten kun):
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magres af; tabe i vægt. (ofte i forb. tage af

i vægt, se Vægt^. De Gamle tage daglig af

paa Hukommelsen og paa andre Kræfter.

Høysg.S.105. han havde skrantet hele Vin-

teren, og bestandig taget kjendelig atBlich.

(1920).XXV111.51. jeg er her (o: paa et

kursted) for mit Hjerte. Jeg skal tage af

(o: i vægt)\ERode.MM.9. tage af paa hul-
det, se II. Huld.

II
(1. br.) upers. Det er ikke

som i gamle Dage. Det tager af med Paalide- lo

ligheden.NSvends.H. 3. Selv følte han sig . .

ikke gammel, men han kunde nok se, det

tog af for Konen. NJeppesen.P.92. 23.8) (til

bet. 21; nu sj.) intr.: begive sig bort fra en

tidligere fulgt færdselsretning; dreje af. Skal

vi tage af paa høire eller venstre Haand?
VS0.I.116. CKMolb.Amb.7. Larsen.

24) tage an, (efter ty. annehmen; nu sj.)

antage. 24.1) m. h. t. person; egl. (jf. bet.

10.1^; lade komme til sig; modtage; ogs. (jf. 20

bet. 10.2j; antage i sin tjeneste; engagere,

(ofte m. refl. hensobj.). Bormesterinden maa
. . tage sig an en Doctor. Holb.Kandst.IY9.
Leander har skikket mig til Byen . . at

sætte hans Gaard udi Stand, og tage an nye
Tienere og Kudsk. sa.HP./.2. Præsten vilde

ikke tage ham an til Guds Bord. VSO.I.185.

(jf. bet. 10.1 slutn.) m. h. t. barn: sørge for;

ogs.: adoptere, tage en an til søn. Moth.TlO.
*der Phorbas (sagde han),

|
Der, tag dig 30

dette Barn som dit fra nu af an. Fasting.H.92.

II

m. bibet. af anerkendelse, tage en an i

huet. Moth.TlO. jf.: *Vil hånd (0: gud) os

tage an paa nye? Brors.86.
\\ (jf. bet. 24.4^

yde hjælp ell. støtte; beskytte; forsvare;
hjælpe, „det er saadan yndig smuk Kone."— „Saa! du maa skee er forliebt i hende,
eftersom du tar dig hende saa a,n."Holb.

Jep.III.2. hvorfor tar Madamen sig den
Mand saa hæftig a.n.sa.LSk.1.3. VSO.I.186. 40

24.2) (jf. bet. 11.3; t hyre; leje. Moth.TU.
24.3) til bet. 14; navnlig m. h. t. gave: mod-
tage. PoulPed.DP.(1937).95. *Jeg ydmygst
dig alt dette byder,

|
Du tager det vel naa-

digst &n.PAHeib.Sk.II.320. 24.4) til bet.

16.2-3: paatage sig (et hverv, en sag, byrde);
antage (8) sig; især m. bibet. af, at man
udfører noget med omhu. (ofte m. refl,. hensobj.).

Kongen . . tog Regieringen an.Slange.ChrIV
253. jf.: den Mistanke om mig, at jeg tog 50
mig andres Befalinger nærmere an end Deres.
Gram.Breve.70. især i forb. m. Sag, dsls

(jur., foræld.) om sagfører, prokurator: „Hr
Advocat! vil I tage en Sag an for mig."— „Mod hwemr' Holb.GW .IY.12. dels (jf.
Sag 3.3; foræld.) i videre anv.: *Johannes,
tag dig hendes sag,

|
Som Moders, an fra

denne 'D&g.Kingo.SS.IV476. hun forhører
sig om vor kjære Fader vilde tage sig min
Sag an.JPJac.(1924).I.220.

|| (jf. bet. 1) eo

t begynde. Tage Verket a.n. Rostgaard.Lex.
T6c. 24.5) til bet. 14.5: anlægge, antage
(6.7) ell. tilegne sig noget; især i udtr. for
ændring af forhold ell. skik. tage Kapuciner

Orden B.n.vAph.(1759). Jeg tog hans (0:

min redningsmands) Navn an af Erkiendt-
\\g\ieå.PAHeib.II.167. tage en stilling an,

se II. Stilling 2.1. m. h. t. tanker, følelser ell.

udtryk derfor: tage an en falsk Meening.
vAph.(1759). tagen . . an (0: affektert) som
Gebærder og Lader. smst. \\ m. tings-subj.;

spec: være modtagelig for. Dette Tøi vil ikke
ret tage Farven an. VSO.I.186. 24.6) til bet.

9.3: anse; antage (6.1); mene; tænke,
(ofte m. styrelse tilknyttet ved for ell. (sj.)

som: Robinson.:.22. VSO.1.186). Tilforn

toog hånd an for Evangelium alt hvad gamle
Kiellinger fortaalte ham, nu holder hånd
alting for Fa.hel.Holb.UHH.III.8. Hvad
tager De mig an for? Anseer De mig for en
Mand, der regjeres af sin Kones Tøffel.

PAHeib.Sk.II.163. PEBenzon.P.129.
25) tage bort (jf. borttage samt bet. 48^.

25.1) til bet. 1: fjerne noget fra et sted.

at tage mine Papiir bort, det er at tage
Siælen af Li\et.Holb.Stu.II.4. tage sin

Haand . . hoit. VS0.1.471. Isen tog Broen,
Vinden min Hat bort. smsi. Pletter (som)
næsten ikke (er) til at tage bort igen. Poi.

"'/iol940.4.sp.3. (nu sj.) uden obj.: fjerne

mad og service (fra et bord); (alm.:) tage af
bordet. Moth.TlO. „Tag bort." Assessoren

skubbede sin Tallerken fra sig. EChristians.

Hj.19.
II (1. br.) m. h. t. person. Strømmen

tog ham bort og han omkom. Schousbølle.

Saxo.249. jf. bet. 25.3: Elias (sagde) til

Elisa: „Sig, hvad du ønsker, jeg skal gøre

for dig, før jeg tages bort fra (1871: tages

fra; digr2Kg.2.9(1931).
\\

(vulg.) om fjer-

nelse af foster; i udtr. som tage det bort,
faa det taget bort.

|| (jf. bet. 26.4-5;

i uegl. anv. tage Næringen bort fra een.

VSO.I.471. de truende Rygter om . . Angreb
paa Danmark tog Interessen bort fra Kirke-

striden. OFms.Lt«.25i. 25.2) til bet. 3: til-

egne sig; bemægtige sig; ofte om uhæderlig

tilegnelse: røve. Far mand i anden Mands
Biegaard, og tager Bier og fører bort, og
dræber dem, og tager Honning bort, da er

det Herverk. DL.fi

—

14—4. Tyvefingre toge

Bielden bort deraf (0: af kollekttavlen).

LHøyer.G.44. jf. bet. 25.3: Gud tager ikke

Livet bort (1931: vil ikke tage det Men-
neskes Liv). 2Sam.l4.14. tage noget bort
for ens næse, se I. Næse IO.2.

|| (jf. bet. 3.4^

t m. h. t. fæstning, by: erobre; indtage.
vAph.(1759). VSO.I.471.

\\ f m. h. t. brik

i spil: slaa. vAph.(1759). 25.3) (nu 1. br.)

berøve livet (paa pludselig, voldsom maa-
de); „rive bort". Sværdet kom og tog (1931:

river) ham bort. £2.33.4. smitsom Syge
tager dem (0: faarene) ofte hort. Cit.l736.

(JySaml.4R.III.255). han havde (ikke) kun-

net ane, at hun skulde tages saa tidlig bort.

Reinhard.FC.288. OGeismar.MM.88. 25A)(nu
sj.) bringe til at ophøre; ophæve; standse.
tiden tager den største sorg hort. Moth.T91.
Dette Lægemiddel tager Tandpine bort.
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VSO.I.471. 25.5) (jf. bet. 12.4; nu næppe Ir.)

lægge beslag paa; optage, (en) Irette-

sættelse . . af en Længde, der næsten tog

en halv Tiime hort. Biehl.Int.107. VSO.I.471.
det tog nogen tid hoit. Kollerød.192. 25.6)

t udtr. for at fjerne sig, begive sig bort;

dels (jf. bet. 1.%) f tage sin vej bort
(Gram.Breve.58), dels (jf. bet. I8.i; sj.) refl,.

(sml.Goldschm.FVII.255), dels (og oftest; jf.

bet. 21j intr. Moth.TW. *bort fra Godset tage

I
De unge Ægtefolk til Kjøbenhavn. PaZitf.

V104. kort efter Grevens . . Besøg paa
Gaarden, tog Godsforvalteren bort fra (o:

opgav sin stilling paa) denne, idet han sam-
tidig erhvervede sig en veldreven Land-
ejendom. DansAreFoi^esa^n/lSSJJ.iiJ.

26) tage efter (jf. bet. 16.2 og 20.2^; især

(navnlig dial.) til bet. 8.3: følge et (godt

ell. daarligt) eksempel; rette sig efter en be-

læring; ogs.: abe efter. Hun er en rigtig . .

god hlle Pige, men hun er lidt slem til at
tage efter. Pont.FL.398. det er ret, du ta'r

efter,
|
Naar man raader dig noget Godt.

Gigas.(StSprO.Nr.87.35). OrdbS.(sjæll.).

27) tage for (ell, i bet. 21. i, f fore, se

lY. fore 21.2^, jf. foretage samt bet. 20.3,

27.1) (jf. IV for 10.4; især jur.) til bet. l.i;

egl.: bringe hen til sig, fremtage for at under-
søge ell. behandle; dels (jf. bet. 27.4J m. h. t.

sag, forhold: behandle; forelage (2); un-
dersøge. Man kan også tage sagen for fra

en anden side, og spørge: (osv.).AOlr.DH.
1.104. at Salget af Elmslunde i Dag skulde
tages for, det var klart nok. SHolst.Stefanie.

(1902).297. dels (jf. foretage 1) m. h. t.

person: (lade komme til sig ell. møde hos sig

for at) udspørge; eksaminere. Falst.lll.

Jeg har ogsaa alvorligt taget min Søn for,

advaret og foreholdt ham, at han ikke gaaer
hen og kommer paa gale Veie. Kierk.XII.48.
M. var . . ikke i Forhør i Gaar . . Politiet

foretager Afhøringer af flere af hans Be-
kendte, og vil have disse tilendebragt, inden
han paa ny tages lot.Pol.*U1925.8.sp.4.

27.2) (jf. IV for iB.s; Hl bet. l.i, m. h. t.

dække, paaklædning: beskytte sig med;
(alm.:) tage for sig. Kirsten lod det blive ved
at smøge Ærmerne ned og tage et rent For-
klæde ioT.HansPovls.RF.117. 27.3) (jf. tage
for sig u. bet. 20.8; dial.) til bel. 2 og 3.1 og
egl.: gribe vidt om sig, skrabe til sig; navnlig
i u^r. for umaadeholdenhed, voldsomhed.
Manden paa Bakkcgaarden havde skudt tre

af sine Heste. Han tog nok bredt for, den
Herre. Anesen.J0.157. Feilb. jf.: Ved det
midterste (spillebord) og med Ryggen mod
Deren sad Grevinden . , hendes brede Ryg
tog næsten hele Bordet for (o: dækkede
næsten hele bordet). Blich.(1920).XIII.212.
27.4) til bet. 7.4 og 16.2, i udtr. for at foretage

\
(4) gig noget, give sig i færd med noget, tage

I
noget for, tage sig noget for, se IV for

18.8 og 7 (samt IV fore 2.2;. || (jf. bet. Ib.i)
m. særlig forestilling om, at man paatager

sig noget, foresætter sig noget, tage alt for

meget for paa eengang. F50. D&H. spec.

(jf. u. bet. 11.5; skol.) m. h. t. lektie olgn.:

saa tager vi kapitel vi for til næste gang !

II t tage forsømmelse for, (jf. Forsøm-
melse 1 samt u. bet. 7.4j nøle; tøve. (apostlene)

skulle gaa ud i den gandske Verden at præ-
dike Evangelium . . hvilken Befaling at
efterkomme de toge ingen Forsømmelse

10 fore, forsømmede ingen Tid eller Leilighed.

Borrebye.TF.690.

28) tage forud (jf. forudtage^. 28.1) (L br.)

til bet. 1 og 14: skaffe sig ell. faa i for-
vejen, paa forhaand. lCor.ll.21(se u.

forud 2.1^. naar jeg (o: en lakaj) bringer

Penge, er jeg icke saa gal, at jeg jo tager

min Lagie (o: „mine procenter") deraf forud.

Holb.Tyb.III.7. 28.2) (jf. forud 3; f til

bet. 9.3: antage paa forhaand; forudsætte.
20 KSelskSkr.VI.163. 28.3) (nu næppe br.)

intr., til bet. 21: gaa ell. rejse i forvejen.
Moth.Tll.

29) tage fra (jf. fratage^. 29.1) fjerne
noget fra et sted; ofte som udtr. for, at en

forbindelse ml. dele af redskaber ophæves:

slaa fra. Moth.T17. tage Bommen fra.

vAph.(1759). Motoren (blev) taget fra og
Sejlene ssit.Buchh.Su.I.318.

\\ (jf. bet. 29.8;

landbr.) m. h. t. afmejet sæd: fjerne fra skaa-

30 ret. (ofte uden obj.). hvor før lange rækker
af karle og piger mejede og tog fra, der kører

nu en enhg trdiktor.WesenbL.(Letterst.tidskr.

1940.115). SjællBond.lll. \\ m. h. t. del af
et større hele ell. eksemplar af en samling:

lægge til side; fjerne (og gemme til senere

brug ell. anvende paa særlig maade). tage

Bærme iTa,.vAph.(1759). Blomsterne (for-

delte hun) i Krus og Bægere, men et Par
grønne Skud tog hun fra og satte op over

40 Tavoletten mellem Windnerne. Baud.KK.52.
Vi køber ret billigt Oksekød . . og tager

fra til Hakkebøf. Pol.*/il941.6.sp.l.
\\ ^ d. s. s.

tage af (se u. bet. 2S.b). \\ m. h. t.

levende væsen; især (landbr.) m. h. t. unge:

fjerne fra moderen. BornholmsLandbrug.1929.
511. 29.2) overf. anv. af bet. 29.1 : forringe;
formindske. Moth.T17. navnlig: fradrage;

subtrahere; ogs.: udelade, (især i modsætn.
til lægge til;. *Siig sandt, siig løgn, tag fra,

50 læg til. Stub.32. se videre u. fra sp. 1149^*^

og II. lægge 44.3 slutn. 29.3) til bet. 29.1

:

modiage, hvad der rækkes en, og give, sende

det videre (oftest uden obj.); i egl. bet. (især

landbr.) m. h. t. noget, der skal fjernes,

navnlig korn og hø, der stikkes op og fjer-

nes fra lugen: Tage høe fra paa høe loftet.

Rostgaard.Lex.T8b. Kongesønnen kunde ikke

naa at tage fra saa hurtig som Duen kunde
kløve (brændet). SvGrundtv.FÆ.1 .55. (hun

60 stod) i den aabne Gavlluge og tog fra paa
Negene. GVat;i.Å'.7. Feilb. |l (især dial.) i

videre anv.; dels: spise (ell. drikke) godt;

„tage for sig af retterne". Han tog godt fra,

— Stykke paa Stykke forsvandt, til Taller-

XXI II. Kentrykt /„ 1046 38
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kenen var tømt. Lunde.F.27. Husdyr, Høns,

Kaniner osv., der kan tage fra paa Affaldet

(fra køkkenhaven). NGram.GrøntsagersDyrk-

mng.(1919).5. Feilb. CReimer.NB. 179. dels:

høre opmærksomt efter, følge med ved samtale,

foredrag olgn. Saadan blev de ved at spørge
— i det uendelige; det var alt det Lars

Peter kunde tage fra hurtig nok. AndNx.
DM. 111.71. Lars . . var tavs nu, tog blot

fra med korte, lidt mutte „naa" og „saa-aa". lo

CFMortensen. LarsVrist.f1926). 67. 29.4) i

forb. tage en noget fra, (nu næppe br. i rigs-

spr.) til bet. 3: berøve en noget. Holb.Hh.I.

454(se u. fra 8.4 beg.). Anno 1745 om Pints-

dagstid begyndte Fæsygdom hos mig . . og

tog mig sex Stykker hsi.Cit.l745.(RMejborg.

Nord.Bøndergaarde.I.(1892).203). Feilb.III.

800.

30) tage frem (jf. fremtage^. 30.1) til bet.

1.1 : bringe ell. hente noget fra et sted, hvor 20

det har været anbragt ell. gemt. Moth.T17.

*jeg frem af Kurven
|
Tage vil den hvide

Tog3i.PalM.VI.233. (hun) begyndte at tage

frem fra Skuffer og Ska.he.LeckFischer.Ka.

18.
II

uegl.: fremdrage; fremvise, hvilket Digt

vi tage frem, da gienkiende vi i dem alle

Ribers særegne FTæg.Rahb.(Riber.I.xzviii).

spec. (sport.): Silkeborg maatte . . tage
sit bedste Spil frem for at sikre sig de
to Sejre mod '^yk(ibmg.Kricket.l930.83.sp.l. 30

PoVU1941.8.sp.l. 30.2) (1. br.) til bet. 1.4:

sørge for, at en kommer frem, faar fremgang.

jf.: „Far (0: præsten) ku gerne loue aa ta

mæ (0: en dreng, der skal konfirmeres) frem

(0: lade mig slippe igennem) V smiskede han.

Bøgh.UF.II.85. \\ især refl,.: bane sig vej;

komme frem; overf.: faa fremgang. Min Søn
skal bUve en Mand af Verden, en Mand,
som forstaaer at tage sig hem.MCBruun.
F.42. over det libyske Plateau kan moderne 40

Kampvogne tage sig frem, trods dets 300 m
høje Klipper. BerlTid.''U1941.M.8.sp.3.

31) tage hen (jf. hentagej. 3l.\) til bet. 1:

bringe, føre hen (til et sted). *min Tante
til Lumbye (0: til en koncert af Lumbye) tog
mig hen. Heib.Poet.V11.362. FritzJurg.nr.il
(se u. IL hen 1.2^. tag (de bulede grydelaag)

hen til en BUkkenslager og faa dem banket
uå.PoVU1941.Till.l2.sp.3. 31.2) til bet. 1 og
4 (og IL hen 2): fjerne fra et sted; bort- 50

tage; ofte (jf. bet. 31. 3j m. bibet. af berøvelse.

I berøve mig mine Børn; Joseph er ikke til

. . og Benjamin ville I tage hen (1931: nu
vil I tage Benjamin^. iiJfos.42.36. || billedl.

Du tager al min Jammer hen. Brors.i3.

II
nu især (navnlig dial.) i udtr. for, at gud

bortkalder en fra verden, at man rives bort

af døden. *0 tag mig hen Du Lysets Bringer
(0: frelseren).Hauch.SD.II.7. hun vilde ti-

fremm ad (0: havde fremdrift), mens hun eo
leved. Men nu var hun jo taget hen; hvem
skulde nu holde sammen paa ået?Aakj.SY
VIII.6. AndNx.DM.II.131. 31.3) (jf. bet.

31.2; nu næppe br.) til bet. 3: bemægtige

sig; faa magt over. *for at tage Landet
hen,

I

I (0: cimbrerne) skulle dem (0: ita-

lienerne) hesøge. HMikkels.D.133. (jf. bet.

12.4^ m. tings-subj.: lægge beslag paa; op-

tage, bryllupet t5g en lang tid hen. Moth.
Til.

II (jf. bet. 5.5} om paavirkning af tanke-

ell. følelseslivet: besætte; betage, rimeligvis

har Forventningen om de Ting, der skulle

komme . . saaledes taget mig hen, at jeg

derover mindre har ændset, hvad jeg forlod.

Rahb.E.I.176. Sibb.1.96. 31.4) (vist efter ty.

hinnehmen; nu sj.) til bet. 14: modtage
(som gave). *Tit skyer en Stuud det Aag,
som hånd er vandt at bære,

|
Tit vil beridden

Hest ey tage Bidslet hen. Clitau.PT.174.

*tag Dolken hen, stød tiW Bredahl.111.15.

*Du flygtende Sommer! Tag her min Hilsen

hen\ OlafHans.SL.53. i nadverordene (jf. u.

bet. 14.4^; Tager dette hen og æder dette.

Alterbog.458. 31.5) i udtr. for at begive sig

et sted hen; dels f Hl bet. 7.2: De indtoge

Staden . . og toge saa deres Tour hen paa
Kusterne af St. Domingue.Lrid.i732.S32.

II
dels intr., til bet. 21: Jeg staar . . paa Luur

for at see hvor . . Philemon tar hen, naar
han gaar her iTa.Holb.LSk.IV9. hun skulde

tage hen og bo paa sin Gemals Slot. JPJac.
1.212. Der (0: til Amerika) skulde en anden
een være taget hen. Raae.TT.49.

32) tage i (jf. bet. I6.3 og 20.5; 1. br., if.

S&B. no.). 32.1) til bet. 2: gribe fat i.

S&B. m. tings-subj.: hænge fast i. (hun)
fumler slemt med alle de Baand og Hægter,
der sidder og tager i aWeyegne.KMich.Mors
Øjne.(1940).62. \\ f tage i med en, tvinge,

kue en. Moth.TU. 32.2) (jf. have nok at

tage i olgn. u. bet. 16.3^ til bet. 7.4, i udtr. for

(deltagelse i) arbejde, tage haand(en) i

med, haand med i, se Haand 2.3 og III.

i 15.3.
II

oftest uden obj.: begynde paa noget

ell. arbejde med kraft og energi; (alm.:) tage

fat. S&B. Du kan stole paa, jeg skal tage

haardt i. Side om Side med Big.Drachm.
(Brandes.Br.III.97). Kvinder . . sled Glæ-
den af sig, naar de skulde tage i for Brødet.

AndNx.PE.IV137. m. tings-subj.: falde ind;

sætte i. et Positive tager i, naar Musiquen
opholder. Klevenf.RJ.165. AndNx.DM.IV46
(se u. II. sætte 29 .2j. — ofte i forb. m. med,
dels som udtr. for samarbejde, dels for virk-

somhed overhovedet, tage i med hinanden.

Fisker.SøO. To . . Koner skurede . . Tine

tog i med. Bang.T.118. (jf. bet. 22 slutn.)

m. flg. inf.: Han tog . . straks i med at

organisere. Moltesen.(Letterst.tidskr.1936.508).

33) tage igen (jf. gentagej. 33.1) (jf.

igen 4:) til bet. 3 og li: skaffe sig ell. faa noget

(givet, laant ell. solgt) tilbage; (alm.:) tage

(45.1) tilbage. Moth.T17. *det er en af de

pæne Mænd,
|
Der laaner Halvtreds til Den

og Den
I

Og saa ta'er Hundred Rigsdaler

igjen. PFaber.VV32. Bergstedt.A.161(se u.

igen 4). den, der giver og tager igen,

faar sorte børn, se IV sort 2.i. || i videre
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(overf.) anv., se igen 4. 3S.2)(jf. igen 8;

nu nceppe ir.) til bet. 7.4: gentage (2);

navnlig m. h. t. lyd, ord ell. udtalelse: gen-
tage (2.2). Som han nu tit og ofte tog de
samme Ord igien, straffede hans Fader
h&nnem. Wing.Curt.30. Staffeldt.D.1.342. om
ekko: Rahb.Tilsk.1796.112. *Skoven tager

Fugles Sang igien, Bagges.IV186. 33.3) (jf.

igen 3; nu især dial.) gengælde (en handling)

med en af samme art; navnlig: forsvare sig

over for en modstander; værge sig; slaa
igen; ogs.: svare igen. 3Ioth.T17. Vi dril-

lede ham stedse med Clara. Det var hans
mest saarlige Punkt . . Han kunde aldrig

„tage igen for sig". Drachm.III.303. T. slog

ham i Bunden af Prammen . . men L. var
ogsaa en Negl, han tog igen, og de brødes.

JVJens.HF.139. Feilb. UfF. Hånd har en
Kone der kand brav tage igien med ham.
Rostgaard.Lex.T9d. Hvis Maren (o: tjeneste-

pigen) en enkelt Gang tog igen med ham,
naar han var i ondt Lune, kunde han sige:

„Nu skal du rejse!" Men Maren svarede
omgaaende: „Ja, naar Madammen siger det!"

AarbVejle.1929.254. Feilb.

34) tage igennem; navnlig til bet. 9.i:

behandle noget i enkeltheder; gennemgaa;
især (skol.) m. h. t. lektie. Stemmer Du for

Trykning (af min bog), tager Du nok Enkelt-

hederne igjennem i en Korrektur. JSBrond.

Br.11.83. Om Aftenen tog hun (børnenes)

Lektier igennem med dem. EChristians.O. I.

147.
II (jf. bet. 10.2J t m. h. t. person:

udskælde. Moth.T17.

35) tage imod (jf. modtage samt bet. 16.5^.

35.1) til bet. 2.4: gribe ell. opfange noget,

der bliver slynget, kastet ell. rakt en. Gjel.HS.2.

G. forkede (foderlyngen) op (paa vognen),

T. tog imoå.JørgenNiéls.D.79. \\ spec.

(gym.): gribe ell. standse en ved afslutning af
en øvelse i spring olgn. for at hindre, at han
falder ell. kommer til skade. Gymn.1.16. 35.2)
til bet. 10.1, m. h. t. ankommende: modtage
(2); navnlig m. h. t. gæst, audienssøgende:
lade komme; give foretræde; aabne sit hus for.

(hun) giorte Visiter i Egnen, eller og tog
imoå. Skuesp.V11.285. den gasoplyste Per-

ron, hvor Rejsende og Folk, som tog imod,
niylrede.J»r<jf.Lr.52. Er Kongen der? —
Ja, Eders Eminence. Men Hs. Naade

(

tager ikke mod. KMunk. C.22.
jj (1. br.)

m. obj. Vi blev i vor Ankomst farlig vel

tagen imod. Nysted.Rhetor. 17. Napoleon be-
gav sig til Fontainebleau for at tage Paven
imod.J5randes.lf46. Feilb. 35.3) (nu sj.) til

bet. 14.4-5, m. obj.: modtage (1) noget, som
gives ell. rækkes en. *Han spørger . .

|
Hvor-

for hun ikke tog den Skienk imod, ( Som . .

dog var god. Tode. 1.331. tage imod med
begge hænder, se Haand 11. 35.4) m.
tings-subj.; især til bet. 12.3-4: opfange,
optage noget i sig; dels: støde mod (for-
hindring olgn.). jeg kan ikke faa skuffen
ud, den tager imod et eller andet sted

|

dels om stof olgn.: være modtagelig, det
stof er for sart, det tager alt for let imod
(o: bliver plettet ell. snavset)

\

36) tage ind (jf. indtage^. 36.1) til bet. 1.4

og 10, m. h. t. person (levende væsen): føre

ind et sted; lade komme ind; ogs.: give ad-

gang, plads; optage i sit hus olgn. der han
kom til os i Assus, toge vi ham ind (1907:
om Bord). ApG.20.14. (han) lod som han

10 havde Medlidenhed med mig, tog mig ind

i sin Stue, og sagde, at han havde en skiøn

Salve at smørre paa SdidLTet.Holb.LSk.II.l.

en saakaldt „Natkafé", der havde Lov at

tage Gæster ind efter Midneit. Cit.1940.

(Bråndes.Br.II.468). spec. (jf. bet. 10.2;.-

antage (i sin tjeneste), (fabrikkerne) har
maattet tage nyt Mandskab ind. Ekstrabl.^U

1938.1.sp.5.
II (jf. bet. 36.4 slutn.) if. folke-

troen, om underjordiske: føre ind (i høj,

20 bjerg); bjergtage, de (o: bjergfolkene) havde
stjålet en pige og taget hende ind til dem i

høien.Krist.JyF.VIII.19. smst.IIL52.
\\ (jf.

u. bet. 3.1 og lO.i^ m. h. t. kvæg: føre i hvs;

spec. m. h. t. fremmed kvæg: optage (Moth.
T12). det er jo nu den Aarstid, da man
tager alt Slags Kreatur ind. Schack.9 3. Feilb.

FrGrundtv.LK.112. || om omfavnelse olgn.,

især (jf. bet. 20. lo^ i forb. som tage ind
til sig. (hun) Tager hende ind til sig og

30 tørrer hendes 0jne.XMMnfc.C5O. hans Krop
(værkede) efter at tage hende ind til sig.

AaDons.DU.189. 36.2) til bet. l.i, m. h. t.

ting: bringe, føre ind et sted (hvor det hører

til); ogs.: fjerne; inddrage. Jeg maa strax

tage Skriverbordet ind (o: i stuen), thi . .

Skriveren vil være her i dette Øyeblik.

Holb.Rpb.II.l. det sidste Læs Hø for i Dag
(var) taget ind. NPWiwel.JL.83. Han tog

Morgenbrød, Mælk og Aviser ind. Lindskov

40 Hans.G.159. tage skiltet ind, se 1. Skilt

2.2. (især ^) m. h. t. redskaber, som bringes om
bord, sættes ud af brug. Roerkarlen tog Aarcn
ind.HCAnd.SS.il.342. Saa drev Garnene
med Baaden, til man tog dem ind.Gravl.

VF.90. tage reb, sejl ind, se IL Reb,

L Sejl 1.8.
II (fagl.) til bet. 1.5, fx. m. h. t.

jærnbanevogn, fartøj, tage et Skib ind i en
U&yn. Scheller.MarO. Vognene tages ind og
ud ved Stævnene (af færgerne). DSB.Bane-

so bygn.109. 36.3) (1. br.) til bet. l.i slutn. og

2.3: gribe ind i ell. fat i noget; m. tings-

subj.: Hjulene i Møllen . . løber og løber,

men altid kommer de tilbage til samme
Punkt og tar ind i \\ina.nden. AndNx.AH.45.

36.4) til bet. 3: sætte sig i besiddelse af; gøre

sig til herre over; dels (nu 1. br.) m. h. t.

fæstning, land olgn.: erobre; indtage (3.4).

Holb.Paars.96(se u. ind 1.8^. Det ældste

nordiske låneordsstof, vi genfinder i engelsk,

60 er . . stednavnestoffet, der blev til samtidig
med, at man tog landet ind. Skautrup.SprH.
1.99.

II
dels: skaffe sig raadighed over, ret til

afbenyttelse af noget; tage i brug; især: bringe

et jordstykke under dyrkning; inddrage;

38*
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indtage (3.8). Moth.T12. Kontorlokalet blev

for lille, Dagligstuen blev taget ind til

Kontor. Schand.0. 1.38. et Stykke Hedejord,

som nylig var taget ind til Dyrkning. Jørgfen

Niels.D. 115. || ^ til let. 3.4 slutn., i udtr.

jor at faa stik. jf. Feilb. tage (et) stik

ind, se II. Stik 3.
|i (jf. bet. 5.i; m. h. t.

forspring: indhente; naa. (ekspressen) kom
fra Esbjerg med en halv Times Forsinkelse.

Paa Vejen hertil kunde Forsinkelsen ikke lo

tages ind igen. B.T.*/,1935.2.sp.3. (jf. u. bet.

16.8^ uden obj., i forb. m. paa: hale ind
paa. B. tog stadig ind paa E. (o: konkur-

renten i et cykelløb) og 50 Meter fra Maalet

kørte de Hjul ved BinlDannebrog.^y71899.
2.sp.6.

II (jf. bet. 5.5; nu 1. br.) overf.: udøve

en stærk indflydelse paa; optage (ens sind

og tanker); gribe; betage. *Vantroes Synd
mig tager ind. Kingo.SS.Y25. hans Øjne
havde lukket sig, og Søvnen taget ham ind. 20

GyrLemche.S.I.139. 36.5) til bet. 4.3: gøre
noget mindre, smallere, snævrere; navn-

lig (haandarb.) m. h. t. klædningsstykke,

haandarbejde: gøre smallere, snævrere paa et

enkelt sted; indtage (2.2); ofte uden obj., i

forb. som tage ind paa noget, tag kun ind

paa Fortøjningerne !0scJens.SL.i2(?. Hvis
(kjolen) var en Smule for stor, var det

jo meget let at tage den ind. LeckFischer.

EnKvindepaafyrre.(1940).82. \\ især (jf. u. 30

bet. 43.1 og 46.7^ i udtr. fra strikning: for-

mindske antallet af masker; strikke to masker
sammen. Amberg. Naar hun skulde tage ind,

tog hun ud og omvendt, og følgelig maatte
der uafladelig rinkes op paa Strømpen.
JSchjørring. FraJyllandsVestkyst. (1889). 177.
Først (hækles) 2 Rækker uden Indtagning,
i 3. og 4. Række tages 1 Maske ind ved hver
Side. SyStrikkeB.112. \\ tage ind paa en
(korn)stak olgn., (landbr.) lægge negene saa- 40

ledes, at stakken bliver smallere opefter. Pol.

"/.WIS.S. UfF. 36.6) (især dagl.) til bet. 6,

m. h. t. mad, drikke ell. (navnlig) medicin:
spise, drikke ell. indtage (3.i). *mange
Snyltegieste

|
godt Maaltid Mad hos ham

tog ind.Wess.i62. (hun) havde taget Arse-
nicum ind.FrSneed.I.20. Feilb. tage (et)

pulver ind, se Pulver 1.2. tage noget
ind at svede paa, se II. svede 1. || t videre

(overf.) anv.: optage i sig; indsuge, han havde 50
taget saa meget Kulde ind de mange Timer,
han sad i det vaade Tørvekær, han fik

Lungebetændelse igen. ThitJens.J.169. Sam-
tidig med at hans Stilsans leder ham, tager
han nye Tanker ind. BilleskovJ.H. 1.208. 36.7)
til bet. 12; dels (^) om fartøj: blive forsynet,

fyldt med noget; m. h. t. ladning, last: ind-
tage (I.2). (skibet) skulde tage Kornlast ind.

JensSør.II.6. tage Kul ind.TeknMarO. tage
sø (Fisker.SøO.144) ell. vand ind, blive

fyldt med vand (i søgang). Æreboe.166. Ka-
noen var læk og tog Vand ind. PoW/iol939.
7.sp.4.

II
dels (nu næppe br.) m. h. t. rum,

plads: indtage (4.2); optage. Slig Sklaven-

historie tager den største Deel af Bogen ind.

LTid.1742.648. Fisken (bliver) mindre, tager

altsaa mindre Rum ind. Suhm.11.78. 36.8)

til bet. 14: faa, modtage ell. skaffe sig noget;

især m. h. t. penge, indtægt: faa indbetalt;
indkassere. Moth.T17. Grænsen for, hvad
der kan tages ind i direkte Skat, er utvivl-

somt n&diet. Pol.^''/al940.9.sp.l. ofte i modsætn.
til give ud (ell. maale ud, se I. Maade 2.2,

I. maale l.s): hånd tager mere ind end
hånd giver nd. Moth.T13. Oversk.1.165. tage
ind med den ene haand og give ud med den
anden, se Haand 1. (sj.) billedl.: Den, der

(0: som en præst ell. lærer) bestandig skal

give ud, maa ogsaa stadig tage ind (0:

forny sig aandeligt): ellers gaar han paa
Grund. Mau.4982. 36.9) intr., til bet. 21:

begive sig, drage, rejse ind til et sted;

ofte, især i forb. m. i ell. paa: tage ophold,

faa husly et sted. Holb.llJ.II.2(se ind l.ij.

(jeg) tog ind til en Vaabenfælle for at over-

natte hos hsim.Blich.(1920).XI.6. Heste,
der saaledes kunde holde ud at løbe om det

var syv Miil i eet Træk, uden at der toges

ind. Kierk.XI1.368. 1897 tog han ind paa
Fanø Navigationsskole (0: som elev). Vor
Stand.l942.71.sp.l. spec: rejse (fra landet)

til byen. Cit.l786.(Lyngby-Bogen.l937.261).

deres Læge havde sagt, at de skulde tage
ind, naar de mærkede, at Sommeren sang paa
sit sidste Yers.Nathans.S.68. han tager ind

og ud hver dag
j

37) tage med (jf. bet. 16.6 og 20.6 samt
medtage^. 37.1) (jf. bet. 37.2J til bet. 1.4,

m. h. t. person: føre med sig; lade gaa, rejse

osv. sammen med sig; lade komme med;
medtage (l.i). Kyhn.PE.2. Faderen, der

netop laa for en Kjøbenhavnsreise, tog ham
med. Goldschm.Hjl.1. 78. tage en Mand med
i et Fartøj. Scheller.MarO. jf.: T. blev taget

med (0: som anholdt) paa Politigaarden.

Pol.^^/iil941.14.sp.l.
II

i videre anv.: optage

i en vis gruppe; ikke forbigaa ell. udelukke.

tage i Laug med (nu: tage med i lavet^.

vAph.(1759). de hellige . . tog den syge

Præst med i deres Bønner. EBertels.D.173.

tage (en) paa raad med, tage en med
paa raad, se I. Raad 6. 37.2) til bet. l.i og

1.5, m. h. t. ting; dels: føre med sig; med-
tage (I.2); ogs.: bortfjerne, -føre. de havde
glemt, at tage Brød med. Marc.8.14. Ta'

lidt Blomster med til hende, den gamle,

h\a,'? Skjoldb.IM.26. (jf. tage benene med
sig olgn. u. bet. 20.6; sj.:) bi at tage dine
Ben med .. Gaa nu stil\elJPJac.(1924).I.

174. — i udtr. m. uegl. anv. *jeg vilde . .
|

Og tage hine Lønsagn med i Graven. Bredahl.

Y35. Jeg kommer forbi Bygholm. Skal jeg

tage Bud med? Elkjær.NT.50. tage noget

med hjem, se II. hjem l.i. || dels (jf. bet

37.1 slutn.) i udtr. for, at noget indbefattes,

ikke udelades, navnlig for, at mari tilegner,

skaffer sig alt, hvad man kan. *(hun) be-

træder . .
I

„for den Skilling og at tage med",
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I
i planløst Institut en LæieTstol.FGuldb.II.

199. Det var just en Kone for Dem . . og —
hvad mener De? Halvtredsindstyve tusinde

Daler, det var vel værdt at tage meå? Heib.

Poet.VII.257. Man havde aldrig tænkt paa
denne Mulighed, havde ikke taget den med
i sine Beregninger. «/ør^eniVteZs.Z).20. Hun
har ordentlig nydt sin ungdom , . Taget det

hele ineå.ENorlev.L.80. tage med i købet,

se Køb 1.3. ;'/. u. bet. 11.5 : (læreren) raaber: lo

„Om igen for Fanden med det hele! Og saa

tager I de næste 10 Verber medV'JacAnd.
Er.I.117. (jæg.:) Tage Marken med.
Udtryk for, at en søgende Hund dækker sit

Felt fuldt ud. DJagtleks.1281. — m. h. t.

ubehagelighed, besvær: finde sig i. AUe (kri-

tikere) var enige om . . at jeg havde skrevet

en . . daarlig Bog . , Naa, det maa en For-

fatter jo tage med. Aakj.EE.158. Manden er

en Bitte vanskelig; men det skal vi jo lære 20

at tage med. Korch.LL.59. 37.3) (nu næppe
br.) til bet. 9.1 : behandle ell. paavirke paa
forringende, svækkende maade; handle ilde

med; medtage (3). Moth.Tl?. Marschen
blev kun fortsat med smaa Dage- Keiser, paa
det at Tropperne i det øde Land ey skulde

iges for meget med.CCRothe.WaldemarLø-
i'ndahl.(1750).54. Vogne og Heste tages

meget med (:>: paa slette veje). Rahb.Min.
1786.11.561. PalM.I.156. 37.4) (jf. III. med 30

13.1^ til bet. 7.4, som udtr. for at deltage sam-
men med en anden ell. andre i en vis virksom-

hed, hjælpe med et arbejde, yde en haands-
rækning. Tønnes tog selv med ved Rattet,

men Skuden lystrede kun halvt. Drac/im.

PY139. tage et nap med, se I. Nap 2,i.

37.5) intr., til bet. 21 ; især: begive sig af sted,

gaa, rejse bort i selskab med en anden ell.

andre; følges med; ogs. (jf. bet. 31.i): deltage i.

den tredie (vognklasse paa jærnbanen er) 40

utrolig billig, saa at selv den fattigste Bonde
tager med. HCAnd.DB.26. »Kom, Karoline

.
I

tag med til KlamTpenhorg. Sangpolka.
calaVariété.1899. Den Middag kan vi ikke

lage med ti\. Bergslrøm.MD.37.

38) ta(?e ned (jf. nedtage^. 38.1) til bet. 1:

bringe ned fra et højere sted; navnlig m. h. t.

noget ophængt: løfte ned; nedtage (1). lader
os see om Elias kommer, at tage ham ned
j." af korset). Marc. 15. 36. Jeg skulde . .

^^pørge, om Madamen har taget Deres Tøi
ned fra Loftet. PNJørg.S.95. de tyske Post-

skilte blev taget ned og erstattet med dan-
y^. JacAnd.Er.il1.294. tage haaret ned, se

iiaar 2.a. tage en stang ned, se Stang 2.6.

II. br.) uegl.: »Den F'ryd du tog i Graven
ned med dig. Rahb.PoetF.il. 118. |l m. h. t.

(dele af) bygningsværk: skille fra ninanden;
f^ryd" ned. tage Tæltene need.vAph.(1759).

ved Stranden tages Badehuse og Bade- ep

ind for ikke at skørnes af Vind og Vejr.

i\midPouh.Va.56.
|| (jf. bet. 2.4; sport.) i

udtr., der (egl.) angiver, at noget hentes ned
fra luften; dels i fodbold: bringe en bold, der

bevæger sig gennem luften, ned til jorden.

PJørgensen.Fodbold.(1934).53. dels i trav-

sport: bringe en galoperende, „springende"
hest i trav igen. B.T.'yiil931.11.sp.4.

|| m.
obj.-skifte; i forb. tage en kælder ned,

(jf. u. bet. 40.3; bryg.) nedtage opstablede,

tømte fade (og bringe dem ud af kælderen).

Bryg.(1941). 38.2) til bet. l.i slutn. og 2,

m. h. t. del af legemet: føre nedefter; sænke.
Hesten er tilbøielig til . . at tage Hovedet
ned&d. PWBalle.RD.51. (jeg) tog Benene
ned af Cha.ise\ongen.Wied.MB.1.28. 38.3)

(jf. II. ned 3.2; dial.) til bet. 3.7, om
sygdom: angribe en, saaledes at man maa
gaa til sengs; især i pass. ell. upers.

(Feilb.): blive sengeliggende; ogs.: dø. da en
ondartet Typhus kom til at grasere i Huset
og tog os Alle ned, døde hun derai.Refsbøll.

Erindringer.(1856).48. En af Eleverne . .

var bleven taget ned. Dødskampen var meget
haard for den unge M^&nd.Aakj.DKAO.
38.4) ijf. eng. take down samt II. ned I.2;

1. br.) til bet. 8.1: nedskrive; opnotere.
nogle af de Arbejdsløse tog (skruebrækkernes)

Navne og Adresser ned for at sætte dem
i (bladet).AndNx.PE.n1.237. smst.lY232.

38.5) (jf. II. ned å.i) intr., til bet. 21: begive

sig, rejse til et lavere liggende, navnlig: syd-

ligere sted. tage ned til Syden. D&H. Feilb.

39) tage om (jf. bet. I6.7 og 20.7^. 39.1)

(1. br.) til bet. l.i og 1.6: anbringe noget om
noget andet; især m. h. t. klædningsstykke

olgn.: iføre sig; (alm.:) tage om sig. *Tag
(smykket)

\
Til Erindring om mig! . .

|
At

naar du tager det om, du og fiern kan mig
ihukomme. Riber.11.143. Gjel.HS.240. 39.2)

(jf. IV om 14.2^ til bet. 7.4 og 9.1, som udtr.

for, at noget skal foretages ell. gennemgaas
paa ny; navnlig: gentage; repetere, tage
(o: lære, læse) sin Lectie om. VSO. For-
beredelseseksamen afholdes 2 Gange aarlig

og kan tages om efter et halvt Aars Forløb.

Anordn.Nr.l26^*U1934.§4. (skuespileleverne)

forstod ikke, hvorfor de skulde tage om.
NicNeiiendam.VV.107. til bet. 8.3: de daar-

ligste Billeder (i filmen) blev taget om. Poi.

*U1941.Sønd.7.sp.2. 39.3) intr., til bet. 21;
m. flg. præp.-led: begive sig ad en omvej forbi

ell. hen til et sted ell. forsk, steder. HCAnd.
BCÆ.1.305. paa hjemrejsen fra Aalborg
tog vi om ad Silkeborg i stedet for at tage

lige til Aarhus
|

40) tage op (jf. optage^.

40.1) til bet. 1.1: løfte noget op fra jorden;

hæve ell. rejse (noget, der ligger ell. er fal-

det); bringe ell. føre nedefra opefter; ofte:

samle op. de toge op (1819: opsamlede^
det, der blev tilovers af stykkerne. Matth.
14.20(Chr.Vl). Alle Stigborene, der ellers

dæmmede Faldets Voldsomhed, vare . .

tagne op, da man vilde have Vandet ud.

Kofoed-Hansen.LD. 151. Massen tages op
paa et Æltehord. I Suhr. Mad.'' (1935). 21.

talem.: ikke være værd at tage op paa en
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landevej, af en rendesten, se Landevej 1,

Rendesten 1.2. tager du hatten (sj. vanten,

Heib.fHrz.Breve.153)) op, faar du prygl,

og lader du den ligge, faar du ogsaa prygl,

som (spøg.) udtr. for en vanskelig situation,

for forhold til et urimeligt, vansJceligt men-
neske. Mau.9107.

II
(især ^) bringe i en

højere stilling; navnlig m. h. t. dele af rejsning:

hejse op. tage en Raa oip.Scheller.MarO.

tage en stang op, se Stang 2.5. i anden anv., lo

fx. (flyv.): Nu tager jeg Maskinen op i 100

Meters }iø]de. FlyvningHær.246. (mods. lægge

(11.38.6) ned^ m. h. t. ror: dreje roret saa-

ledes, at fartøjet falder af for vinden; lægge

(11.40.7) op. KuskJens.Søm.256.
\\

(landbr.

og dial.) m. h. t. afmejet korn: samle sammen
(og binde i neg); nege op. Rask.FynskeBS.
93. Sal.^XVII.795. tage op efter meje(n),
se I. Meje.

|| (jf. u. op 1.2; bygn.) om bygge-

arbejde, i forb. som tage hjørne(r) op, 20

mure hushjørne(r) et stykke op. Gnudtzm.
Eusb.43.

II
tage en maske op (paa en

strømpe), (haandarb.) bringe en tabt maske
paa strikkepinde igen. MO.^II.19. Rørd.KI.
93.

II (1. br.) m. h. t. (del af) klædedragt,

navnlig kjole: løfte op. Eolb.Bars.II.12.

Hun tog Kiolen op, for ikke at søle den paa
Gaden. FiSO. Konen (kom) løbende tilbage

med sine Skjørter tagne oip.NRasmSøkilde.

B.57. (jarg.) i udtr., der angiver, at en kvin- 30

des kjole bliver for kort (p. gr. af hendes tyk-

kelse). Carlas Kjole er blevet for kort foran,

Maven tager for stærkt o'p. Anesen.JG.81.

jf.: kjolen tager op foran
j
ogs.: hun ta'r godt

op bagpaa (0: har en stor bag). OrdbS.
\\

danne en opstaaende rand (et optog 6.1) paa
en metalplade (ved kold smedning). Skibs

Mask.52.
\\ (jf. bet. 40.7; nu dial.) ^ fjerne

et ell. flere kort i en bunke. Feilb. UfF. ogs.:

tage af (se bet. 23.2). Amberg.
40.2) (jf. bet. 40.i_^ m. h. t. person; ofte m. h. t.

hjælpeløs person, navnlig lille barn: løfte op.

Østen-vær skal tage (1871: løite) ham
op, at hånd farer hoit. Job.27.21(Chr.VI).
jeg (erindrer), at jeg en Aften i min tidligste

Barndom var syg, og at min Moder for at

berolige mig tog mig op til sig i Sengen.
FruHeib.EtUv.*I.25. VilhRasm.BU.32.

\\

give plads paa et befordringsmiddel; medtage
som passager. Riber.(Egeria. 1,1.(1804).232). 50

(mælkekusken) tog Børnene op at køre.

Lauesen.RY.46. Jernbanetogene standser kun
(ved holdepladsen), forsaavidt der er Rej-
sende at tage op eller sætte sd.Rejseliste

^'x^l933.4.sp.l.
II (jf. bet. 40.5; relig.) føre

til himmerig; optage (I.3) i himmelen. Kære
Vorherre, jeg er saa lykkelig, at jeg ikke
kan blive lykkeligere. Derfor maa du godt
tage mig op i Himlen nu med det samme.
FrPoulsen.VN.97. OThyreg.PS. 198.

40.3) (jf. op 3) bringe ell. føre noget nede-

fra opefter, saaledes at det løsrives ell. frem-
tages af et skjul, det (er) bedst, at Stenen
tages op før Pløyningen og ikke efter.

JPPrahl.AC.46. Han tog Pungen op og
vilde være gåymild. LeckFischer.Ka.47. Ge-
neratorerne maa drives ved Tørv, som kan
tages op af Moserne. Pol.*U1942.9.sp.2.

\\

(især ^) m. h. t. noget sunket: optage
(I.2); ogs. m. h. t. skibbrudden: redde.
Larsen, et Menneske, der fra en oversvømmet
By bliver taget op i en Basid. IsakDin.FF.
118.

II
(gart.) m. h. t. planter(-s underjordiske

dele): grave op; rykke op. tage op med
Tode.Moth.T13. (jeg) tog Rosenbusken op,

fordi den tog Solen fra (planten). Tops.L259.
HavebrL.*IL897. tage kartofler (se Kar-
toffel 1.1;, roer (LandbO.IVSO) op. || m.
obj.-skifte; spec. (jf. u. bet. 38.1 ; bryg.) i forb.

som tage en kælder op, bringe nedtagne,

tomme fade op fra kælderen for at rengøre dem.
Bryg.(1941).

40.4) (jf. bet. 1.1 slutn.) m. h. t. legemsdel,

navnlig haand: føre op (til en anden del af
legemet), (hun) havde taget Hænderne op
for Øjnene dengang jeg fik Slaget. jBmcAA.

UH. 18. Saa tager hun hans Haand op til

sin Kind. BechNygaard.GØ. 6. || uden obj.

Hun tog undskyldende med Haanden op til

Haaret: . . jeg har jo daarlig haft Tid til at

gøre mig rigtig i Stand.KLars.GV87. imel-

lem støder man paa en Bekendt og skal have
den Ulejlighed at tage op til Hatten.
EkstrabU*U1934.11.sp.2. (jf. u. bet. 19; w.
refl. hensobj.: *Han tog sig tidt med Haan-
den op til Panden (0: for at samle sig).

PalM.AdamH.L255. „Klods!" raabte hun
og slog ham med Kvisten over Ansigtet.

Han . . tog sig op til Kinden. Drachm.PV
79.

40.5) (jf. op A) uden særlig forestilling om
lodret retning: føre, bringe et sted hen; navn-

lig: føre ind i ens hus ell. bolig. Du tog Fruen-
timmer op (0: i lejligheden), naar jeg var

borte ! Wied.MB.Lll. (jf. ndf. sp. 605*) m. h. t.

dyr: Tages Hesten op fra Græs og bringes

paa Stald, bør den ei strax gives sit fulde

tørre Foder. PWBalle.R.43. \\ overf.; dels

(1. br.): optage (i en kreds); give plads
(i et samfund ell. en sammenhæng), tage op

i Adelstanden. vAph.(1759). Goethe . . skrev

en satirisk Komedie i Aristophanes' Smag,
men Schiller tog den ikke op i det næste
Års,Mnsensdm3bnBich''\EKaper.Goethe.(1916).

71. Købstædernes Lav tog ingen Bønder op.

Gravl.Espen.(1933).49. dels (især skol.) m.

h. t. elev: eksaminere (i et vist emne), læ-

reren tog ham op i trediveaarskrigen
j

dels

(især dial.): opfordre til (at rejse sig op til)

dans; engagere; inklinere for. Holb.Masc.

11.4. hun har næsten slet ikke dandset . .

tag Du hende op.CBernh.NF.IIL67. Ved
Pigegildet havde Pigerne Lov til at „tage

o^'\ JSM0ll.FH.il.303. tage en op til

dans (se Dans l.i^ ell. (nu næppe br.) op
at danse (Holb.DH.II.8. LTid.1729.69). ||

(jf. bet. 40.?; indfange og anbringe et sted;

dels (nu sj.) m. h. t. omstrejfer, mistænkelig
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person: vAph.(1759). Herredsfogdens Karle

tog to Desenterere (o: desertører) op, og fik

tolv Rigsdaler for h\eT.Rahb.(Skuesp.IX.

173). D&H. dels m. h. t. andres dyr (kreatur),

som man træffer løsgaaende paa sin jord:

optage (3.1 ). havde det været en af Korne-
liussens Køer, og jeg havde taget den op
paa min Bygmark, saa havde det kostet en
S^ede.Schand.BS.112. Rørd.S.106. DJagt-
Uks.1881.

40.6) (jf. optage lOj til bet. 2.i slutn.;

navnlig m. h. t. noget sammenlimet, loddet,

sømmet: skille fra hinanden; ogs. m. h. t.

selve limningen, lodningen, sømmen osv.:

løse op; skille ad. vAph.(1759). tage et

galt sting op (igen) I

||
(landhr. ell. dial.) om

oppløjning. i forb. som tage falg op, pløje

grønjord ell. (rug)stub op. OecMag.III.336.
FBagger.Bye-Lov.(1773).7(se Falg). MDL.
105. jf. tage ryg(gen) op, (sml. Ryg 20

sp.l8**) pløje de sidste furer i en ager. UfF.
40.7) til bet. 3: bringe i sin besiddelse;

tilegne sig; dels (jf. bet. 40.5 slutn.; nu
dial.) opdage og tilegne sig; opsnappe;
m. h. t. person: overfalde (UfF.). tage

breve o^.Moth.TU. vAph.(1759). \\ dels

(jf. bet. 14) m. h. t. penge: lade sig ud-
betale; især: hæve (løn, tilgodehavende)

forskudsvis; tidligere ogs.: skaffe sig penge
ved laan; laane; ofte (i forb. som tage op 30

af kapitalen/- bruge af sin kapital; bruge

mer end sine renter. Hånd tager op på et

sted, og betaler på et andet med. Moth.T13.
Et heelt Aars Løn faaer hun til November.
Ikke en Skilling har hun taget op.AntNiels.
FL.1 1. 54. i en Række Aar slog hans Fædrene-
arv, som han stadig tog op af, godt til.

Schand.UM.13. han (gik) og tog op af

Lønnen. Morede sig for 'Pengene.Gravl.T.42.

(nu næppe br.) m. h. t. varer: udtage af en 40

beholdning; ogs.: skaffe sig paa kredit, aldrig

gaaer (han) i Kramboden, og tar en Klæd-
ning op for sig selv, han jo ogsaa tar en Kiole
•Iler . . et Skiørt op for mig. Holb.Bars.
1 1731).II.7. *(en) Qvinde,

[
Som Caffebøn-

ner op i andres Navne tog.Prahl.ST.il.107.
40.8) til bet. 4.2: fjerne noget fra et sted,

hvor det har sin rette plads (ved at løfte det

op), tage gærde op.Moth.T13. f (vand-
floden) var saa høy, at udi Tøndern tog 50

dend Broen op.Slange.ChrIV380. (nu sj.)

m. h. t. borddækning, service olgn.: fjerne fra
bordet. Kyhn.PE.49. Naar dette er skeet,

tages Smør og Ost, Salt og hvad som ellers

taaer paa Bordet op, gives reene Tallerke-
ns omkring. Kletten.NyTrencher-Bog.(overs.
l'^4'i).24.

II 4> iBsne og fjerne; ogs. (nu
' ' ' br.): sætte ud af funktion, tage Spillet

hex.(1808).144. tage Roret op. Fisker.

tage Tofterne op i et Fartøi.»m«<. ||
60

. foræld.) m. h. t. bistade: fjerne;
ud af brug; ogs.: tømme for honning;

"«. h. t. bier: dræbe for at fjerne honningen;
"Ptage (2.8). VSO. Feilb. DF.IJ.144.

40.9) (jf. optage 8,1; 1. br.) til bet. 8.8:

give en beskrivelse, fremstilling ell. (især) et

billede af; fremstille, (hun) tog min Kones
og min Silhouette oTp.Luxd.Dagb.il.214. han
(var) ude i Stillingen for at tage et Kort op
over, hvorvidt de fjendtlige Arbejder vare
fremskredne. Elbsen.Øjebliksbilleder fraKrigen
1864.(1883).48. \\ m. h. t. fotografi, film:

optage (8.2). (filmen) er „taget op" til store

Gys. B.T.*/,1935.4.sp.3.

40.10) (jf. bet. 7.4) billedl. anv. af bet. 40.i,

især i udtr. for, at man giver sig i færd
med ell. genoptager noget, tage hand-
sken op, (1. br.) optage handsken (se L
Handske 1/ D&H.1.324. tage korset op,
se Kors 2.8 og 4.i. tage traaden op, se

Traad. tage vaaben op, (nu næppe br.)

gribe til vaaben. Leth.(1800). \\ tage (spo-
ret) op, (jæg.) især om jagthund: finde og

følge et tabt spor. Blich.(1920).XVII.38.
VigMøll.nJ.198.

\\ (1. br.) m. h. t. raad,

skik olgn.: optage (4.6J. Børnene havde taget

Skikken op (efter moderen). OThyreg.PS.36.
vi forlader vore egne gloser, medens . . ny-
norsk tager dem op Y>^ny.SvClaus.NM.I.80.

jf.: Nu bliver de glade igen, alle de der tog
op efter dig (0: fulgte dig) i Fjor og lagde
mange Ka.TtoåeT.AndNx.MJ.1.21. || m. h. t.

virksomhed: optage (7.i); ogs. m. h. t. emne:
behandle; undersøge, (ofte i forb. m.
igen, paa ny/ tage en sag OTp.Moth.T13.

naar en Tankeforbindelse var opstaaet i

deres Hjærner, holdt (de) den fast længe
og tog den op atter og atter. Reinhard.FC.
189. den klassiske Konflikt mellem Lyst
og Pligt, som Herkules . . tog op til Behand-
ling. /soA;Z)in.FF. 76. tage et Teaterstykke
op igen. Bl&T. m. h. t. kamp ell. (sjældnere)

væddemaal ('Tag op! lad Os vedde. Leth.

(1800)). Arbejderne skulde . , tage Kam-
pen op med de andre Samfundsklasser.
Schand.W.146. ham (0: en kæmpe) lovede

de hans egen vægt i guld, om han vilde tage

kampen op.AOlr.DH.II.71. \\ tage det op
med en, {jf. ty. es mit jemandem aufnehmen)
begynde kamp med; prøve at maale sig med;
(søge at) konkurrere med; ogs.: kunne staa

ved siden af; hamle op med; om ting: være

lige saa god som; ofte m. bibet. af, at man
overgaar det, man sammenlignes med. i Stør-

relse kunde (hans vinflaske) tage det op med
alle de andre tilhobe. Biehl.DQ.IVWS. *„(jeg

vil) Samle Folkets Bom, som Moses."
|

„Ak, mit Barn, du er for ringe
|
Til at ta'e

det op med Moses." PalM,ND.236. *hvilken
Kæmpe tor det tage

|
op med Harald (o:

Harald Haarfager) paa hans Dr&ge \ Drachm.
M.33. Schyberg.(Pol.*'>/tl942.10.sj>.2).

40.11) til bel. 9: danne sig en vis (nærmere
angivet) mening om; opfatte paa en vis

maade; (alm.:) optage (4.4). Hvad jeg har
sagt Jer, det har jeg sagt, som om jeg var
Fruentimmer, og paa den Fod bør I og
tage det op.KomOr0nneg.il.30. *l tager
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Alting op i Spøg, TiindsesselHeib.Poet.IY

225. Feilb. ofte i forb. som tage fortryde-
ligt, ilde op, tage op i en god mening,
tage naadigt, ugunstigt, vel op, se

fortrydelig l.i osv. \\ i forb. m. for ell. som
m. fig. subst. tage op for skemt.Moth.T13.
jeg vil tage det op som et Venskabs Tegn
af ham. Holb.Arab.il se. vAph.(1764).

40.12) til bet. 12: opfange; optage i sig;

lægge beslag paa; dels (nu næppe br.) lo

m. h. t. slag, hug: afbøde, han havde vist

troffet (ham med øksen), dersom ikke en af

hans Drabantere havde bødet med sit Liv
og taget op for Jernet. Schousbølle.Saxo.279.

II
dels i udtr., der angiver, at en bevægelse (helt

ell. delvis) standses, tage en hest op, (rid.)

holde en hest an; standse den; ogs. : faa den til at

slaa over i en anden gangart. Snart efter vare

vi udenfor sikker Skuddistance, og vi toge

nu Hestene o'p.ChrAEoffmann.Erindringer fra 20

1864.(1892).200. (han) tog . . Hesten op i

^knåt.AlbDam.B.76. Trav-TidendesJulenum-
mer.1929. 7.sp.l. (jæg.) m. h. t. hund: føre

lige bag sig (uden at binde); ogs. uden
obj.: afbryde støverjagt (ved at kalde hundene
tilbage). DJagtleks.1881. \\ m. h. t. plads,

rum: besætte; indtage; (olm.:) optage
(5.1) ; ogs. overf., især m. h. t. tid. en tyk
Snedkerkone, der allene tog ligesaa megen
Plads som alle vi andre sex op i Vognen. 30

Bagges.L.I.100. Han har i sit Laboratorium
fire Famuli, saa at Forsøgene ikke tage saa
lang Tid op som ellers. Ørst.Br.1.92. Sidde

(0: i et spisehus) og ta pladsen op for andre.

MKlitgaard.GM.8.
40.13) refl,., til bet. 18.3: faa fremgang;

udvikle sig; dels m. h. t. legemlig tilstand:

komme sig; trives; dels m. h. t. aandelig
tilstand, færdighed olgn.: forbedre sig;

blive dygtigere, livligere, mere over- 40

legen; undertiden ogs.: beherske sig;
stramme sig op; (olm.:) tage sig sammen.
Mynst.Vis.1.115. han (0: en kejtet bord-

kavaler) fik nogen Veltalenhed (0: da han
havde drukket vin), „han tog sig op".HCAnd.
SS.IY164. Han gjorde ikke noget for at tage
sig op men gik og åre\.AndNx.PE.lI.230.
Ved den senere Tids rigeligere Ernæring
havde ogsaa Toa (0: en ræv) taget sig op.

Fleuron.HFR.54. \\ m. tings-subj. visse Ti- 50

mer paa Dagen, naar Ovenlyset i Lokalet
var roligt, begyndte dette Billede at tage
sig o^.Drachm.VIII.225. Efter Nattens
Tordenskyller tog Sæd og Kløver sig op.
Fleuron.KO.203.

40.14) (jf. op 4) intr., til bet. 21: bevæge
sig, rejse, drage op til et sted. Tage op til

Kiøhenhåyn. Rostgaard.Lex.Tll c. jeg bliver
i Aarhus i dag og tager op til Aalborg i

morgen
j Feilb. 60

41) tage over (jf. bet. 20.8 samt overtagej.
41.1) i udtr. for, at noget dækkes, skjules af
noget andet, faar noget over sig; dels om iførelse

af klædedragt olgn.; (alm.:) tage noget over sig.

tage Noget over. S&B. Bl&T. \\ dels (^) til

bet. 6 og 12.3, om fartøj: blive oversprøjtet ell.

overskyllet af vand (under sejlads); iforb.

som tage en styrtesø (Scheller.MarO.),

stænk (se Stænk 1), (en) sø (Drachm.
SS.101. Scheller.MarO.365), vand over
(Drachm.SS.96. KnudAnd.HH.223). Al.2) til

bet. 1.5: føre, bringe over (IILS) til et sted.

Schousbølle.Saxv.455. (isbryderfærgen) kunde
nok tage Vogne over (0: over Storebælt). Pol.

^*/al940.3.sp.5.
II 4*- * fo^b- so'"^ tage et

sejl over, lade et sejl faa en anden stilling

i forhold til vinden. EJuelHans.HM.47. Søen
brød ind overalt, da Skonnertsejlet blev
taget o\eT.KnudAnd.HH.225.

|| (jf. bet.

11.2 ; sj.) optage, overtage noget (et ord, en
skik osv.) fra et andet folk. (ordet) er taget

direkte over fra engelsk slang. Spectator.
1944/45.26. 41.3) (gldgs.) til bet. 15.2-3 (og
IH. over 10. ij, i forb. tage sig noget over,
tage sig over at, paatage sig (et arbejde,

hverv); ofte m. bibet. af, at beslutningen

koster en en vis overvindelse, denne vandrende
Ridders Liv og Levnet burde at beskrives

. . Jeg vilde gierne tage mig det over, hvis

jeg havde Materialier dertil. Overs.afHolb
Levned.162. at tage Examen . . forekom mig
en let Sag, naar jeg engang tog mig det over.

Schack.268. Et Par Gange tog han sig over

selv at gøre Værelserne i Stand. OThyreg.

UA.137. 41.4) intr.; til bet. 21 (og IIL over

16.2j; begive sig (rejse, drage) over (til et

sted); spec. (uden nærmere bestemmelse):

rejse over til Kbh. fra Jylland eller en af

øerne (AndNx.FL.95). (jeg) tog over Ved
Striiff til Fridericia.RasmWinth.S.85. Syge-

plejersken . . fortalte, at Godsejeren var

taget (0: kørt) over i Staldene. Pont.DR.V62.
42) tage paa (nu dial. oppaa. DFU.

nr.2.12. Sort.HS.F4^. Recke.SB.72. Feilb.);

jf. paatage samt bet. 16.8 og 20.9. 42.1) til

bet. 1.1 ; især m. h. t. (del af) klædedragt ell.

(nu 1. br.) vaaben: iføre sig. tage en reen

Skiordte T^aa. Holb.Ul.Ll. (brødrene) tog . .

deres Vaaben Tpaa. Schousbølle.Saxo.91. *Saa
skynd Dem op og tag Noget (0: overtøj) paa.

'Winth.II.194. jeg havde set Jordemoderen
tage sit store, hvide Smækkeforklæde paa.

Pont.AG.114. tage hat, klæder, sko,
strømper, støvler, tøj paa, se som regel

u. vedk. subst. \\ tage af og paa, om leg:

se bet. 23.1. 42.2) (jf. IL paa 17.1^ i udtr. for,

at noget tilføjes ell. medtages. Et par kvinde-

lige opøsere (0: af grød), som ikke tager top

paa. HNorlev.L.83. || navnlig til bet. I.4:

medtage (som passager) i befordringsmiddel.

Schand.O.II.306. naar jeg kører hjem fra

Byen, holder jeg ved Døren og tager ham paa.

CFMortens.EF.199. 42.3) til bet. 6 og 12,

i udtr. for at blive forsynet med, indtage ell.

optage noget; dels (og især) om forøgelse i

vækst: lægge paa (sig); ogs. uden obj. (ofte

i forb. tage paa i vægt, se Vægt^; blive

tungere, tykkere. Hun ammede ham selv
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og var henrv'kt for hvert Pund, han tog

p&a.GyrLemche.S.n:78. || dels (jf. bet. 42.7;

/. br.) om forøgelse i styrke ell. grad. Bækken
. . tog mægtig Fart Tpa.a,.JohsWulff.T.60.

uden obj.: Veiret tog end værre paa.
|
At

de snart Død for Øine ssL&e.ChrBorup.PM.
63. D&H.

II
dels (sj.) til bet. 12.4, m. h. t.

tid: lægge beslag paa; kræve; optage, det

kommer . . an paa, hvor lang Tid Udarbei-
delsen af min Plan vil tage Tpaia.. Schack.316.

42.4) (jf. bet. 16.8 slutn.; især fagl.) til bet. 13,

om ting: komme saaledes i berøring med
noget andet, at en bevægelse hemmes ell.

standser, ell. saaledes at der opstaar en gnid-

ning; røre; slæbe paa. Spaden skal . . være
opslaaet, naar Kanonen skal kjores over
dybe Grave eller stejle Skrænter, for at den
ikke skal tage pa.&.VortForsvar.*U1898.4.

sp.3. De gennemisnede Fodder smertede
over Anklerne, hvor Læderet tog paa.Fr
Poulsen.HH.189. 42.5) (jf. bet. 42.6; til bet.

15.2-3: indtræde i et vist pligt- ell. ansvars-

forhold; paatage sig. tage (flere) aar paa,
om soldat: forpligte sig til at gøre tjeneste ud
over den egl. tjenestetid; kapitulere (2). Am-
berg. \\ nu kun i forb. tage sig noget paa
ell. tage sig paa at. Kand hånd tage

sig paa at være iiunk? Holb.Pern.11. 7. du
har nok taget dig Vagten paa i Nat med.
SvGrundtv.FÆ.I.152. (han) tog sig ikke mere
Arbejde paa, end han syntes om. Thuborg.

Brødre.(1923).145. tage sig skyld paa
for noget, se Skyld 3.i. 42.6) (jf. bet. 42.5;

nu ofte opfattet som hørende til bet. 42.1^ til

bet. 16.4, om forandring i optræden ell. ud-
seende, (især tidligere ofte i forb. tage sig
noget paa^. Hans Person maa Leander tage

sig paa (o: Leander maa forestille ham).Holb.
Stu.1.9. Hun tog sit mest ligegyldige Ansigt
paa og gik 'md.ErlKrist.DH.151. tage en
alvorlig mine paa, se 1. Mine 2. tage
(sig) en tjeners skikkelse paa, se Skik-

kelse 1.2, 42.7) ititr., til bet. 22: begynde paa,

ve sig i lag med noget med iver, ihærdighed
(nu især dial.) abs.: (begynde at) arbejde,

evæge sig rask; ogs.: (begynde at) ytre sig

»tærkt ell. voldsomt; ofte: (give sig til at) op-
træde ubehersket, voldsotrit; tage paa veje.

•Himlenes hele Forsamling (o: englene) tog
paa:

|
Amen! Halleluja 1 Seyren er vunden.

Brors.lOS. Tag nu ikke paa som et galt

iAcnneske.Gylb.VJ.139. Hvor vi nu tog paa
med Et!

|
hvor vor Hest (o: jærnbanen) maa

være svedt,
|
som den render. Rich.1 1.123.

•Ved Siden stod hans Hest og drak.
|
I lange

Sug . .
I
Så holdt den op. Tog på igen.

Blaum.StS.9. Feilb. i forb. m. grads- ell.

rnaades-adv.: Er der en ny Ulykke paafærde,
siden Papa tager saa græsselig p&å.Heib.
Poet.VII.48. »Datter af Svafa! |

Tag vaerlig

paa I
I
Hvorfor vil du true

[
Strax med at

slaae? Hr2.T,9. »De Høvder brøled under
Strand,

|
en Ræv tog ilde ^&&.Aakj.SVIl.

131. — m. lings-subj. Kierk.IX.330. Bi-

faldet tog paa igen; det drønede. Bang. Udv.
232. Du kunde da ogsaa være gaaet i Mor-
ges, inden Regnen tog Yt&a..EChristians.

MV18. Feilb. UfF. || m. flg. inf., se bet. 22
slutn.

II (1. br. i rigsspr.) i forb. m. med.
Han tog paa med Eder og Skiældsord.

JHSmidth.Ords.160. Det var taget paa med
at hlæse. Schand.F.96. (børnene) ta'r paa
med at le.Skjoldb.PerHolt.(1912).85.

43) tage sammeu (jf. sammentage^. 43.1)

især til bet. 1: samle (sammen); navnlig:

behandle noget saaledes, at det fylder mindre.

Moth.T17. tage Sejlene sa.mmen.vAph.(1759).
formedelst langvarig tyk Luft, har (man)
været nødt til at tage (høet) mindre tørt

sammen (o: samle i stak).JPPrahl.AC.63.
(fiskegarnet blev) taget sammen i et Bundt
og knyttet ved Ørerne (o: enderne). Aarb
Frborg.1944.72. især (jf. bet. 4.3; haandarb.):

20 strikke (to masker) sammen; ogs. uden obj.:

tage ind (se bet. 3Q.s). EWest.Vejledn.iHaand-
arbejde.(1889).29. Hjemmet.l905.448.sp.3(se

u. indtage 2.2^. ||
(rid.) m. h. t. hest: samle

(7.3). PWBalle.R.134. 43.2) refl.; egl. vel-

krumme sig sammen før et spring olgn.; opbyde
alle sine kræfter, sin energi olgn.; koncen-
trere sig; ogs.: beherske sig; betmnge frygt,

undseelse olgn.; mande sig op. (katten) tog
sig sammen til at springe. HCAnd.(1919).V

30 340. Han havde i sin nye Stilling et Øieblik

taget sig sammen, stræbt alvorlig for Kone
og Bairn.Goldschm.Hjl.il .663. vor Helt (kun-
de) knap bare sig for at lee, men han tog sig

dog sa,mmen. PalM.IL.111.389. TomKrist.
H.129.

44) tage til (jf. tiltage samt bet. 16.9 og

20.10^. 44.1) (kun i enkelte tilfælde) i olm.,

trans. anv. \\ til bet. 7.4, i forb. som tage
løb til (se ILLøb Li^.

||
(nu næppe br.) i

40 udtr. for modtagelse ell. erhvervelse, jeg tager

Dig ikke til (o: til alters). Cit.1721.(Personal-

histT.1942.27). tage mod og mands-
hjerte til, se Mandshjerte. 44.2) svarende

til bet. 16, uden obj.: faa fremgang, udvikle

sig m. h. t. vækst, størrelse ell. kraft, styrke;

vokse; dels om person (levende væsen): Ita-

liener tage meer og meer til udi Kriigs-Sager,

saa at de nu omstunder nogenledes kand
passere for Soldater. Holb.Ep.II. 152. han . .

50 tog til i Aar og T&pperhed. Schou8bølle.Saxo.3.

efterhaanden . . tog min Modstanderinde til

i Kræiicr. Blich.(1920).IX.69. jeg (s: He-
rodes) blev mægtig og tog til frem for alle

(tidligere konger).KMunk.El.121. tage til

i vægt, se Vægt. || om ting ell. forhold.

hans Sygdom tog til overmaade (1931: blev

meget alvorlig;.2/^røn.i6.i2. *Jeg faaer da
en Hønsegaard; tænk Dig bare!

| Og den
tager til. Det er holdende W&relHCAnd.SS.

60 XI 1.212. Stormen havde (alm.: var) taget

til. ArbejderensAlmanak. 1940. 49. maanen
tager til, se Maane l.i. upers., i forb. det
tager til med: gid det igjen vilde tage til

mod Larm og Bulder nede i den store Gaard,

XXra. Bentrykt "/„ 1W6 39
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med halsende Hunde, vrinskende Heste.

Schand.IF.26. jf.: Hvor der var den mindste

tomme Plads, tog det til med Skilderier,

Kobbertøj, ¥a.i&nce.Aakj.EE.112. 44.3) sva-

rende til bet. B, i forb. tage sig noget til

ell. (dial.) tage sig til af noget (Esp.348.

Feilb.); dels (nu dial.) til bet. 3 og 14: til-

egne sig, tiltage sig ell. skaffe sig noget, som
han var en stor Poet, saa har han og taget

sig en stor Poetisk Frihed til (o: levet et

uordentligt liv). Holb.DH.11.685. han tog sig

siden sin Formands Navn ti\.Thurah.B.138.

De Gamle tog „dem" ingen Magelighed

til.CReimer.NB.57. jf. bet. 15.3: tage sig

umag til.Moth.TlS. || dels (især dial.) til

bet.9.2 0^14.5: lægge sig noget paa sinde;
navnlig m. h. t. noget truende, ubehageligt:

bekymre sig om; spec. m. h. t. (spydig) ytring:

henføre til sig selv; føle sig truffet af. (satiriske

komedier er aldrig) blevne skrevne, uden
mangen, som Author aldrig har kiændt, eller

tænkt paa, jo har taget sig det til. Holb.Bars.

III. 5. Sker det (o: at de troende adskilles fra

de vantro i en menighed) . . da har en Herrens
Tjener ikke behov at bekymre sig eller tage

sig det til.Cit.l735.(NordslSønd.Kirk.l892.

144). (lig-)Følget (samledes) for at høre

Degnen læse Anders' Skudsmaal; og deri

var der megen Ros . . det var Ord, jeg tog
mig tilHUSS.IH.129. Esp.348. Feilb. \\ dels

(jf. bet. l.i): foretage sig; bestille; tid-

ligere ogs. (i spørgende sætn.): gribe til som
udvej, (næsten kun med neutralt pron. som obj.).

(de) raadslaa om, huad de i denne Skynding
skulde tage sig til.Wing.Curt.195. *Jeg veed
nu . .

I

Hvad du dig tager til, og hvad du
viikei. Oehl.X.6. Hun burde tage sig bedre
Ting til end at interessere sig for det første

det bedste Mandfolk. LeckFischer.A.14. 44.4)

(sj.) intr., til bet. 21: rejse, drage til (et

sted). Hvorfor Fanden skuld' En vel ellers

tage saadan et Sted ti\l Bregend.MAG.14.

45) tage tilbage (jf. tilbagetagej. 45.1)

svarende til bet. A, i olm., trans, anv.; fx.

til bet. 1.1 slutn., m. h. t. legemsdele, især

haanden: trække tilbage, han tog (1931:
trak^ sin Haand tilbage, iilfos.35. 29. Soya.
LJ.17. jf.: En anden (af krigerne) kigede
allene lidet ud (efter giftige uhyrer); men
maatte tage sine Øyne stok-blinde tilbage.

Schousbølle.Saxo.252.
\\ til bet. 3.1 : bringe

igen i sin besiddelse; spec.: tilbageerobre.

DL.

6

—15—20. det var ikke andres (gods),

de bemægtigede sig, men allene deres eget,

de toge tilbage (fra røverne). Schousbølle.

Saxo.366. 982 bliver borgen taget tilbage

af de danske og ødelagt. AOlr.DH. II. 74.
||

(jf. tage (33.1) igen^ til bet. 14, m. h. t.

noget givet, laant ell. solgt. Moth.T12. *Hvad
de (o: guderne) gav de tog tilbage. Oe/iL
Digte.(1803).82. Varer, som ikke passer, ta-

ges tilbage. -BJÆT.
|| overf.; navnlig m. h. t.

løfte, ordre: tilbagekalde. Jeg tager mine
Complimenter tilha.ge. Holb.Masc.III.4. *jeg

gav min Eed, og nu kan jeg ei tage,
|

. .

mit Lovte tilbaige. Pram.Stærk.84. Regerings-
forslag . . kan paa ethvert Trin af Behand-
ling tages tilh&ge. ForrFolketing.§24. jf.: Sig-

nalet . . tages tilbage (o: stryges) inden
Togets Ankomst. DSB.Tjen. 1. 44. tage sine
ord tilbage, se Ord 2.3. 45.2) intr., til bet.

21: rejse, drage tilbage (til et sted), da
Ferien nu ophørte, toge (de) tilbage til Byen.

10 Goldschm.III.524. PDrachm.D.85. jf. bet. 7.2:

Han blev . . tvungen til at tage Veyen til-

bage. Holb.Hh.1.67.

46) tage ud (jf. udtage^. 46.1) i al olm.:

fremtage ell. fjerne noget fra et sted, hvor

det har været skjult ell. anbragt (næsten kun
m. tilføjet præp.-led m. af, jf. bet. 16. i^,

Moth.T17. hun tog Hovedet (o: Holofernes')

ud (Chr.VI: udtog hovedet^ af Posen og
viste det hem.Jud.13.18. (kagerne) er taget

20 ud af 0\nen. Bagning.49.
||

fjerne mad og

service fra et bord; i forb. tage ud af bor-
det ell. tage ud. Fruen . . ringede haardt
paa Pigen og sagde, at hun skulde tage ud.

„Men Fruen har jo selv ikke spist." Tops.

11.59. Pigebørnene tog ud af Bordet. OThyreg.
PS.138.

II
i billedl. anv. (til dels til flg. bet.).

tage ud (o: uddrage) Meeningen uden at see

for nøye paa Bogstaven. vAph.(1759). Sara
og Hansine (o: i en novelle) ere ypperligt

30 tegnede og ret tagne ud af vor Tid.Cit.1834.

(Hjort.B.II.149). 46.2) til bet. 3: fjerne og

bringe i sin besiddelse; ofte i udtr. for at

berøve en noget. Ganger mand . . i anden
Mands Gaard, eller Huus, og bryder Huus,
og tager der ud enten Fæ, eller Klæder, eller

Vaaben, eller andre Koster, som Bonden
ejer, fra Bonden. DL.6

—

14—2. de Kar . .

som hans Fader . . havde taget ud af (Chr.

VI: udtaget af; 1931: ført bort fra; Templet.

40 Dan.5.2. billedl.: tage en brødet ud af

munden olgn., se I. Brød l.i. || m. afsvækket

bet., m. h. t. indskudt kapital: trække ud
af et foretagende; hæve. Det er vanskeligt

at tage disse Penge ud af vor lille Bedrift.

Schand.BS.475. Fare for, at Kapitalerne

tages ud af Bankerne. PoU^/il942.8.sp.4.

46.3) (jf. bet. 4.2J m. h. t. noget fastsiddende:

løsne og fjerne fra sit underlag, sine om-
givelser, tage (nu: trække^ Tænder ud.

50 vAph.(1759). tage Masterne ud af et Skib.

Fisker.SøO. Moderen har aabenbart faaet

no'et i Øjet — Faderen forsøger at ta' det

ud.KAbell.M.72. \\ m. h. t. indmad. Tager

kiernen ud. Rostgaard.Lex.T13d. især m.h.t.

indvolde: udtage (af et dræbt ell. slagtet

dyr). vAph.(1759). VigMøll.HJ.188. (især

kog.) m. obj.-skifte, m. h. t. dyr: udtage ind-

voldene af. Man skraber Karudserne, tager

dem ud og koger dem. Kogek.(1829).33.

60 DJagtleks.1281. 46.4) (jf. bet. 1.4 og 46.6;

m. h. t. person: fjerne fra et sted; især: fjerne

fra en vis virksomhed, en ung Actrice (maatte)

først forlade sin Stand, han (o: hendes for-

fører) maatte først tage hende ud fra Thea-
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tret (hvis han vilde ægte hende). Bournonville.

Th.1.82. jeg tager hende nu ud af land-

væsenet og sætter hende i handelsskole.

Hjorfø.Kr.l32. en Discipel blev taget ud
af Skolen.Kierk.il.240. e. alm. |j befri for

baand ell. lænker; udfri. Moth.T17. tage
En ud af Bøien. Fisker.SøO. Scheller.MarO.

46.5) til bet. l.i, i udtr. for, at noget bringes

til at forsvinde, sættes ud af funktion, tage

Fitpletter ud (nu: a,i).vAph.(1759). Du maa lo

forst tage Skraldet ud af den (o: aflade

det rustne gevær). Drachm.PV133. tage vin-
den ud af et sejl, se Vind. || om stands-

ning af virksomhed. Kedlen tages ud af

Brag. SkibsMask.133. 1 1905 blev (loko-

motivet) taget ud af Dniten. LokomotivT.

1941.56.sp.l. 46.6) uden udtrykkelig forestil-

ling om fjernelse, i udtr. for, at noget drages

frem, fremhæves, gives en særlig stilling; fx.

(0): (klicheen) „tages frit ud", d. v. s. 20

. . Baggrunden ætses hort. PapirHaandbog.
(1934). 114.

II
især om udvælgelse; (alm.:)

udtage, tage Soldater ud.MO. Paa Kon-
toret finder vi Regnskabsopgørelserne frem
og tager nogle Eksempler nd. Pol.^*^il942.

12.sp.4.
II

spec. (nu dial.) m. h. t. manu-
fakturvarer: udse; udvælge; tidligere ogs.:

faa paa kredit (Moth.T17). jeg accorderer
med en Skredder at han skal giøre mig en
Klædning, og tage Klædet ud hos en Kræ- 30

m<'T.Holb.NF.(1728).I.225. VSO. Feilb. 46.7)

(jf. bet. 2.1 slutn.) gøre noget større ell. sprede,

udvide det ved at skille det ell. strække det.

tage krager ud (0: pibe (III.l) præstekraver).

Moth.TU. tage ud (o: glatte) Krøller, Bukler
(i haaret).vAph.(1759). Førend Strøelsens

Underlægning maae Bundterne vel opløses

og tages ud fra hindLnåen. PWBalle.R.48.

II
især (jf. tage (36.5) ind, tage (43.i) sam-

men; haandarb.) i strikning: gøre et arbejde 40

bredere ell. videre ved at strikke masker til;

ofte uden obj.: tage ud (paa en strømpe).
.imberg.II.1212. tage en Maske ud.D&H.
..'ler tages ud" i hver anden eller tredie

}>\:i<.ke.BerlTid.*'M933.Sønd.6.sp.3. 46.8) Hl
b't. 8-9, i udtr. for, hvordan man beregner ell.

oi>l<ilter noget, tage det nøje ud olgn., se

III. nøje 2.1. 46.9) (nu sj.) til bet. 14(6):

»kaffe sig; erhverve, tage ud et Beviis,

et Skudsmaia]. vAph.(1759) . (gaardmanden) 50

„tog" . . ikke „meget ud af" (o: havde ikke

»tor indtægt af) sit Korn. FrGrundtv.LK.261.

jf. bet. 7.4: tage en Stævning ud (alm.: ud-
ta-.'p stævning). DÆ//. 46.10) (;/. bet. 46.0 og

'f. Moh ausnehmen; egl.: hæve sig ud over,

r"^i< frem) refl., i udtr. for udseende, beskaffen-
h-d. væsen; fremkalde et vist indtryk;
d> '^ i udtr. for en (æstetisk ell. moralsk)
x'rdoring, i forb. som tage sig godt, daar-
iii-'t, smukt ud 08V. Der gives , . Stand- 60

p iiikter, hvorfra Landskabet tager sig meget
lordpRlagtigt ud. Bagges. L.I.361. de dunkle
Myrther toge sig smukt ud i de blonde Haar.
(i>jlb.(1849).IX.36. Sproget . . tager sig meget

fattigt ud ved Siden af (musikken). Kierk.I.

56. hun lo hjerteligt, fordi han tog sig saa
pudsig ud. Buchh.Su. 1.288. det tager sig ikke

godt ud, at dommeren har økonomiske
interesser fælles med den ene part i sagen

j

tage sig ud til sin fordel, se II. Fordel 3.

m. prægnant bet., som udtr. for smukt ydre,

vindende egenskaber: Leth.(1800). I vor Tid
tager ulykkelig Kjærlighed sig ikke ud.

Kierk.VL380. Statuer af Marmor og Alabast
. . stod og tog sig ud mod de tunge Fløjls-

portierer. Brandes. y//.5(?9. Hans Organ er

godt, og han tager sig i det hele ud som Taler.

HWulff.DR.228. \\ dels uden (tydelig) fore-

stilling om vurdering, m. tanke paa den maade,
hvorpaa noget fremtræder ell. fremstilles, ell.

paa hvad det ligner, minder om. Hvordan
Ophør af Hemninger tager sig ud kan De
studere paa Sindssygehospitaler. jyJens.iZF.

120. Saaledes tager Historien sig ud i hans
Fremstilling. Brøndum-Nielsen.PM.159 . det,

han fortæller om røveriet, tager sig meget
usandsynligt ud tage sig ud som, gøre

indtryk af at være; se ud som; virke som.

i denne Pragt tog hun sig ud som en Dron-

ning blandt de andre DåxneT.Goldschm.Hjl.

1.37. *Snarest det da tog sig ud, som om
Ilios' Bjergstad

|
. . af Ildsluer skulde ioT-

tæTes.Gertz.(Wilst.Il.XXII.v.410). stoffet ta-

ger sig ud som (o: ligner) silke '< 46.11) intr.,

til bet. 21: begive sig, rejse, drage ud (til et

sted); ofte uden nærmere angivelse af maal

ell. retning, dels: (midlertidigt) forlade sit

opholdssted (for at gaa en tur, gaa i selskab,

paa arbejde osv.), dels: rejse fra byen ud
(til sit hjem) paa landet. Moth.T17. hun
(blev) saa Vel, at hun kunde begynde at

tage ud igiQU. Biehl.MF.11.34. Jeg har i

Sinde at tage ud til 'Dxz.gm.Tode.IX.391.

Hun spurgte ham, om de skulde tage ud
en Tur paa Vandet. DracAm.yT.Si. min
ældste Søster siger, at det er ikke passende,

at jeg tager ud til en Enkemand (0: for at

tjene i huset). Bierfreund.FN.34. han bor paa
landet og vil ikke tage ind og ud til de mø-
der

i
tage ud paa landet, se Land 6.3.

tage ud paa en rejse, se I. Rejse l.i. ||

(jf. bet. 11) m. inf. direkte tilknyttet ved at

ell. (dagl.) og. tage ud og tjene. Gylb.III.27.

Vil De ikke tage med os ud at sejle imor-

gen Kl. 12. Rode.Dg.92. vi ejer ikke tyve
Øre i hele Huset til at ta ud og købe
Flygel iorl MIjorent2en.FG.4O. \\ m. tings-

subj.; fx. (4>): Kæden tager (0: løber) ud.

Scheller.MarO.

47) tage ved, (især dial.) jf. vedtage
samt bet. IG.io. 47.1) til bet. 2: gribe om,
fatte noget; dels i udtr. for berøring, navnlig

med haanden; i videre anv. om behandling.

Da vi kom ud paa Gaden, rakte han mig
Haanden til Farvel. Han tog godt ved,

men ogsaa jeg lagde al min Kraft i Ilaand-

trykkei.Buchh.VH.233. S. havde . . været
en frygtet Sagfører, der tog haardt ved,

39*
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hvor Lejligheden gayes.Søiberg.KK.1.99.
\\

dels i udtr. for arbejde, virksomhed: gribe fat

i for at bære ell. løfte noget; ogs.: (begynde at)

udføre noget, arbejde med kraft, energi. Det
raaa være en Lykke . . at vide Fremtiden
ikke afhænger af Tilfældigheder men kun af

hvordan man selv tager ved.AndNx.VE.S.
Kusken (stod) med Buffet'en hængende ud
over Vognkanten og ventede paa én til at

tage \ed.ErlKrist.NS.128.
\\ (jf. bet. 2.z) lo

om ting; dels om (dele af) redskaber: virke.

Vædning med Stenolie paa Drejestaalene

bringer Æggen til at skære udmærket, hvor
den ellers slet ikke kunde tage \ed.Haand-
gern.488. KBecker.S.III.29. dels om noget,

der anbringes et sted, opsuges af noget: sætte

sig fast. det kan ogsaa ske, at Farven ikke

vil „tage ved" (o: ved farvning af uld).

Feilb.BL.104(jf. ndf. 1.56). dels (om virk-

somhed, naturkraft osv.): tage fat for alvor; 20

virke stærkt, voldsomt, det (blev) først efter

S.s død, at oversvømmelsen (af zigeunere)

ret tog yeå.FDyrlund.TN.lO. Ogsaa paa
Harboør tog (orkanen) haardt ved. EBertels.

US.5. 47.2) (jf. bet. Q) i udtr. for at optage

noget i sig, tilegne sig noget; dels: (begynde
at) spise ell. drikke, han (afventede) Tids-

punktet, da alle havde faaet (af suppen),

og han kunde „tage ved'\ Nathans.MP.158.

Se, hvor graadigt han (o: et diende barn) 30

tager Yed.ErlKrist.MM.270. Feilb. ofte i

opfordringer til at spise: EHHagerup.94.
Lad mig nu se, I tager ved, bitte Folkens , .

Lad os æde, saalænge vi har noget. Kirk.D.
72. Feilb. UfF. \\ dels til bet. 14.4 og 16: drage

nytte af, tilegne sig, følge raad, oplysning

olgn.; (alm.:) tage ved lære. Schand.O.II.36.
Gustav, den ny Læredreng, tog ikke godt
ved. Han kunde ikke finde sig til Rette paa
Skomagerstolen. AndNx,FL.95. Man mær- 40

kede, hvor Nelly havde taget ved af det Aar
i Dresden: Dame fra Top til Taa. KMich.
SSF.43. t beslutte sig til noget; vedtage.
hver af Jøderne tog ved (1871: vedtog^, at
giøre det, som de havde \)Qgyndt.Esth.9.23

(Chr.VI). jf. VSO.
II

om dyr og planter;

dels: (begynde at) trives. Denne tornefulde
Gyvel groer meget godt paa tørre Høye og
Sandbanker, hvor faa andre Træer tage ved.
OeconJourn.1758.367. JHSmidth.Ords.160 so

(Falster). EHHagerup.94. dels (jf. bet. 10.4

samt bet. 18.4J om hundyr (ko, hoppe ):
blive drægtig. Stockfleth.S.86. Kværnd.
LollO.

II
om ting. garnet vilde på ingen måde

„tage ved" (o: opsuge farve). Skattegraveren.

1885.11.119 (jf. ovf. 1. 19). 47.3) (jf. u. bet.

47.1^ begynde paa noget; ogs. (især i forb.

m. atter, igen olgn.): fortsætte. Efter en
kort Pause tog han atter ved: „Sagnet be-
retter (osv.y\Blich.(1920).XX.42. det Tids- eo

rum, hvor Brandes tager ved. Overgangen
fra det 18. til det 19. Aarhundred.Fi7M«d.
Litt.IY168. Feilb. m. tings-subj.: „den grønne
plads", hvor skoven Stængerod tog ved.

ADJørg.IV.397. På den tid, da denne for-

tælling tager ved, var han allerede en ældre
mand. Hjortø.LT.124.

\\ (jf. bet. 22 slutn.)

m. fig. inf. (for at vise min fædrelandskærlig-

hed) toeg jeg ved at sammentenke disse

Blade. Rothe.TG.39. Hen over Middag tog
det ved at snee . . stærkt. Blich.(1920).
XXVII.186. Barfod.DH.il.127.

48) tage væk, (især dagl.) m. omtr. sa.

bet. som tage (25) bort. 48.1) i alm., trans,

anv. vAph.(1759). Tag det Kram væk, og
læg det paa Pulterkammeret. iTeift.Pod.F
140. Den (o: en blækklat) kan let ta'es væk.
Kirk.B.113. forbavset tog (han) Haanden
\dik.TDitlevsen.BF.52. tage noget væk for
ens næse, se 1. Næse 10.2.

|| (1. br.) m. h. t.

person. Æ Strøm maa ha taaen ham væk.
EBertels.MH.180.

\\
(vulg.) om fosterfor-

drivelse. KateFleron. VierUngdommen.(1943)

.

61. 48.2) intr., til bet. 21. jeg var . . nødt tU
at tage lidt væk efter den Blindtarmsopera-
tion. 4oDons.MY7i>.
Tager, en. ((-f) Tagere. jf. Panttager^.

fit. -e. (glda. æda. -takær(æ) (i ssgr. som arfta-

kær(æ). DGL.V.348), oldn. -takari (i arf-, hlut-

takari); til IL tage; næsten kun som 2. led i

ssgr.) I ) om person; især i fig. anv.: i.l) til IL
tage 3: person, som griber, bemægtiger sig

noget (jf. Land-, Nam(s)tager^. vAph.(1759).

jf.: Havet er den gode Giver! — og den grum-
me Tageil AlbaSchwartz.Skagen.I .(1912).2. \\

(især dial.) til II. tage 3.2: person, som fanger

andre i lege som „tagfat". BornhHaandvEr.
235. D&H. Feilb. L2) til IL tage 14: person,

som faar, erhverver sig ell. modtager noget (jf.

Arv-, Laan-, Løn-, Pristager^. vAph.(1759).

de geistlige (tiender) ere ophævede til reen

Fordeel for Yderne: de verdslige derimod,

betragtet som reel Eiendom, skal betales

Tågerne (o: tiendetagerne).FrSneed.I.398.

VSO.
II

især (mods. Giver 2): person, der

faar noget til gave. Biehl.Brev.II.101 . „hvem
er da størst: Giveren eller Tageren?" —
„Giveren, min Ven, thi Tageren trængte til

Gaven og kunde ikke hjælpe sig selv."Z)odf.

R.319. 2) om ting. 2.1) m. aktiv bet.; især om
(dele af) redskaber, der fatter, griber noget,

ell. hvormed noget tages. jf. Fra-, Prøvetager

samt: Garntager (paa strikkemaskine).

Manufact.(1872).205. 2.2) m. passivisk bet.:

se I. Tage.

-taget, adj. som 2. led i ssgr. (jf. ty.

dachig, tagformet; til I. Tag l.i) som har

et tag af en vis (nærmere angivet) beskaf-

fenhed; fx. bølgebliks- (Fleuron.STH.

16), flad- (HCAnd.ML.168. sa.SS.VIII.

305), hø]- (VilhAnd.(DanmHVC.235)), lav-

(sa.(smst.)), rød tag et (HCAnd.SS.V150.
KMunk.LGD.42).
Tag-etage, en. den umiddelbart under

taget liggende etage (1) i en bygning, ofte ind-

rettet til beboelse. NordConvLex.V5dO. Berl

Tid.'*/»1945.Aft.l.sp.2. \\ (jf. øverste etage

(u. Etage 1 slutn.) og I. Tag 1.3; jarg., sj.)
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om et menneskes hjerne ell. hoved, i forb. som
være skør i tagetagen. Borregaard.VL.I.

270. Soya.Parasitterne.(1929).101.
||

(sj.)

om tag (1.2) paa befordringsmiddel, benyttet

til siddeplads. Dampsporvognen med den
aabne Tageta.se. VorStand.1940.23. -fald,
et. et tags skraaning, hældning nedefter.

Indenfor den Afstand, hvor Brandmur kræ-

ves, maa der ikke haves Tagfald mod 'iiisi-

hoen. AGøtzsche.Bygningsret.'(1937).104. Be- lo

ton-Teknik.1940.11. -falden, part. adj.

(jf. II. falde 2.1 samt brøstfalden og tag-

lam; dial.) om bygning: hvis tag er for-

faldent, faldefærdigt. Feilb. genrejse vore

tagfaldne, byglamme Fæstninger. TAiiJens.

VA.II.31. -fat, en ell. (sj.) et (Aarestr.SS.

11.214). [ta'fadj {til forb. tage fat, se II.

fat 4) I) leg, i hvilken en af deltagerne er

,.
fanger" ell. „tager" (er „den") og søger at

indhente og fange en anden ved at give ham et 20

let slag, hvorefter den ramte skal være fanger,

(ofte i forb. lege tagfat/ Kan I huske vor
Tagfat

I
Tidt i Aftnens Skygger? Heib.Poet.

VMS. *Vi leged Skjul, Tagfat og Tampen
hiændeT.Kaalund.SD.S. Legeb.I.a.lO. \\ i

uegl. anv. *(Napoleon) har gjort paa
Konger Kaal

| Og leget Tagfat med
Vs^ven. Grundtv.PS. VIII.352. *dernedo iler

Rhinens Vande
|
evigt hen i fredelig Tagfat.

KMunk.SD.13. 2) (1. br.) person, som er 30

fanger i legen „tagfat" (1). Gymn.II.14. 3)
som fingeret gadenavn, i forb. som bo paa
hjørnet af Slippen og Tagfat, se 1. Slippe 2.

-lat-leg, en. (1. br.) d. s. s. Tagfat 1.

Schand.TF.II.275. Som en Dreng i Tagfat-

leg længselsfuldt higer mod Fristedet, naar
han føler ham, „Den, der er 'en", bag ved
sig og i Tanken ser den fremrakte Haand
langende efter hans Skulder, so. fis'. 227.

-fette, en. {fra ty. dachfette; nu sj.) tagaas. 40

NordConvLex.V499. DaEngTeknO. -filt, en,

et. slags grov filt, der imprægneres med tjære

ell. asfalt og bruges i st. f. tagpap. MinSkr.
(GR.)"/»1860. VareL.*240. -flade, en.

(ydersiden af) hver af de flader, der udgør
et skraat tag. NordConvLex.V499f. Manzard-
Tag kendetegnes ved den brudte Tagflade.

TeknLeks.I.531. -flej, en ell. (nu 1. br.)

et (Amberg.). vindfløj, vejrhane paa en tag-

rygning. Amberg. Drachm.PV.160. Sal.* 50

XXIII.18. -fod, en. det nederste af et tag;

spec: tagværkets sammenbygning med det

bcerende underlag (bjælkelag, murværk olgn.);

ogs.: lagskæg. BerlKonv.XXI.115. TeknLeks.
1.531. -formet, part. adj. (jf. -dannet,

-formig, -lagt^ af form som et tag; dels:

»om har rejsning, løber spidst til som et hus-
tag. IIeib.Pros.IX.202. Tagformet Kule er

den hyppigst anvendte (til roer).LandbO.
IV.82.

jl
åels om ting, hvis enkelte dele er eo

ordnet % forhold til hinanden som et tags be-

klædning; taglagt; fx. (zooL): Den tagfor-
mede Hale (hos hønsene). Sal.*XI 1. 135. -for-
mig, adj. (1. br.) d. s.; fx. (zool.): De

egentlige Høns . . have en vel udviklet,

tagformig ltia\e.LUtken.Dyr.^l79. (anat.) om
forbindelse, søm mellem knogler: Sal.'XXII.
1013. -f«»8te, et. (dial.) tagfod; tagskæg.

om Natten blev det Snestorm og næste
Morgen gik Sneen til Tagfæstet og dækkede
alle YindueT.AndNx.PE.il.223. Seier.Bornh.
Folkeminder.(1934). 48. Esp.348.

TaggCe), en. se II. Tak.
Tag-gavl, en. (øverste, af tagets flader

begrænsede, oftest trekantede, del af en) gavl

(I.l); gavlfelt. De takkede Gavle maatte vige

for Taggavle med kun een Kam i Spidsen.

JPJørgensen.LedøjeKirke.(1892).23. Tømrer-
arb.435.

tagge, V. se III. takke.

Tag-gesims, en. (jf. -liste^ gesims paa
bygning nærmest taget. Amberg. Bek.Nr.59^*U

1923.§20.

tAgget, adj. se takket.

Tag-glug, en. (1. br.) lille aabning
(glug (P. vindue) i en bygnings tag. Elkjær.

RK.104 MartinAHans.LK.21. -halm, en.

(jf. -rør, -straa^ langhalm til tagdækning;
tækkehalm. MO.^ Elkjær.NT.81. Feilb. Seier.

Bornh.Folkeminder.(1934).48. -hammer,
en. (jf. -klippemaskine^ murhammer, hvor-

med tagstene tilhugges. MurJernbeton.299.

-hare, en. (,ty. dachhase; navnet, fordi

slagtede katte skal være udgivet for harer;

spøg.) kat. Slagterbogen.(1931).115. B.T.**U

1932.9.sp.2. -hat, en. (jf. -hjælm, -hætte

samt Hat 3.4 slutn.; 1. br.) spidst tag paa et

taarn. VVed.BB.20. KGBrøndst.B.341. -ha-
ve, en. (jf. -anlægj. Børnebladet.1907.215.

HavebrL.*II.885. -hejre, en. 2? Bromus
tedorum L. (der undertiden vokser paa hus-

tage). MentzO.Bill.370. -hejresvingel,
en. 3f Schedonorus tectorum L. LandbO.IV
586. -hjælm, en. (jf. -hat; sj.) hjælm-

formet iaarntag; hjælmtag (1). SMich.Gio.il.

•hul, et. (jf. -lyre^ aabning i et hustag;

navnlig: aabning i taget af et primitivt hus,

som skal give lys og luft og tjene til aftræk

for røgen. Rostgaard.Lex.T14d. Skorstenen
mangler, kun Røgen ud af Taghullet for-

raader, at denne besynderlige Masse er en
menneskelig Bolig. TroelsL.II.5. -hætte,
en. (jf. -hat; sj.). Jørg.RNS.35. -høge-
skæg, en. 2e Crepis tectorum L. Lange. Flora.

380. Tidsskr. f. Planteavl. General - Register.

(1914).Till.31. -kammer, et. (lille, tarve-

ligt) værelse i et /»us's tagetage; loftskammer.

Amberg. paa det lille Tagkammer boede en
fattig Konc.HCAnd.(1919).III.71. de unge
Mænd, der ere saa fattige og kjænipe sig

frem . . de sidde oppe paa Tagkammeret og

skrive Digte. EBrand.GO.32. jf. (sj.): en
ung fattig Mand, Tagkammerpoet, Jour-

nalist. /irandes. flr.///.i89. slet og ret Tag-
kammerstudent. CBernh. VI. 35. -kl ip-
pemaskine, en. (jf. -klipper, -stens-

klipper saml -hammer^ redskab (lille maskine)

til tilhugning af tagsten. MurJernbeton.299.
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-klipper, en. d. s. Spectator.1943/44.187.

-klædning^, en. d. s. s. -dækning. Bl&T.
Tømrerarb.435. -kvist, en. (I br.) udbyg-

ning (m. særligt tag, vindue ell. luge), der

springer frem fra et tag; (altn.:) kvist (2.1 ).

Lov"/»1856.§33. TeknLeks.I.531. -kæp,
en. (foræld.) lang kæp, der ved straatage tjener

til at fastholde taghalmen; tækkekæp; egs.: raft.

JPPrahl.AC.92. Flagermusene . . hang i Spær
og TagkæT^^e. Reumert.LT. 1.39. -kaerv, en

ell. (sj.) et (Bregend.AS.33). [1.3] (dial.)

knippe langhalm (ell. rør) til tækning (be-

staaende af 3 neg). Rostgaard.Lex.T14d.

MDL. Aakj.VB.185. Bregend.BirgitteBorg.

(1941).36. Feilb. DF.Y71.
Tagl, en, et. se Tavl.

tag-lagt, part. adj. (jf. -dannet, -for-

met, tagstens-dannet, -formet, tag-stillet

samt skæl-, tegllagt^ liggende, anbragt som
stenene paa et tag; spec. (bot.) om (knop- ell.

bæger)blade, skæl, hvis rande dækker hinanden
(imbricatus). CGRafn.Flora.1.63. Warm.Bot.
71.

II
(især zool.) om fjer, haar, skæl. MO.

egentUge eller taglagte Skæl (o: hos krybdyr).

Boas.Zool.*532. Orangen (o: orangutangen)

har et kort, taglagt, fremadrettet Pandehaar.
JVJens.V0.157. \\ om tøj; spec. (med.) om
turene i en forbinding. Sal.XVI.502. man
(klipper) Brandbindet i Strimler og lægger

det taglagt paa Sa.&Tet.BerlTid.''^7l925.Aft.4.

sp.2. taglagte Flæser. Varehus.1935.21. -lak,
en ell. et. tagtjære, der er tilsat forsk, glinsende

stoffer. Sal.^XXin.22. FagOSnedk. -lam,
adj. {ænyd. d. s.; jf. -falden samt II. lam 2;

dial.) om hus: hvis (straa)tag er forfaldent.

Moth.D56. TroelsL.III.52. det regnede ned
til ham . . i Sengen, for Huset er gammelt
og tsiglamt. Lauesen.MF. 8. MDL. Feilb.

-lem, en. (jf. -luge^ lem paa et hus's tag;

lem, der fører ud til et hus's (flade) tag.

Bl&T. -liste, en. (især dial. ell. hos
sprogrensere) taggesims. HJHolm.BK.S.sp.l.
LandmB.III.342. -luge, en. (jf. -lem^

luge (I.l ell. 2) i tag; ogs.: tagvindue. Am-
berg. Lyset faldt fra Taglugen lige ned i det
elendige KamrnGx. JVJens.FD.21. I Tag-
lugerne over Kostalden strittede Kornet ud.

AlbDam.B.246. -lyre, en. (jf. -hul; foræld.,

sj.) røg- (og lys-)hul i tag; lyre (I.l). Breum.
FS.139. -lægning, en. (nu 1. br.) tag-

dækning. Funke.(1801).III.73. PV^/xl845.
§6. II (jf. -lagt; zool.:) Skællene (hos karussen)
danner en . . regelmæssig Taglægning.
BMøll.DyL.in.141. -lægte, en. (jf. Tegl-

lægtej lægte (I), der befæstes (vand-
ret) paa tagspærene, og hvorpaa tagsten ell.

straa lægges. Rostgaard.Lex.T14d. vAph.
(1759). FagOSnedk. -log, en ell. et (VSO.
D&H.). (sv. dial., no. taklauk; især no., jf.

Viborg.Pl.(1793).99. Sal.''XXI.230) 2( hus-
løg, Sempervivum (tectorum) L. VSO. UfF.
(sjæll.). -los, adj. (jf. -falden, -lam; 1. br.)

om bygning: som mangler tag; som har mistet
taget; ogs.: forfalden; elendig. *Suurseende

Armod . . var overalt
|

I tagløse faldende
Hytte a.ima,lt.Pram.Stærk.l39. tagløse Væ-
relser (i Pompeji). JLange.

I

II. 183.
\\ (jf.

I. Tag 1.3; sj.) om person: som mangler tag

over hovedet; hjemløs, han var . . for hygget
og hæget . . til at have noget stærkt opladt
Sind for den Verden, der er tugløs.MRubin.
(NationaløkonTidsskr.3R.XIX.229). -mos,
et ell. en. 2( mos ell. moslignende planter,

10 der vokser paa tage; navnlig om bladmosset
Bryum rurale L. Amberg. VSO. JTusch.43.
-molle, en. (især foræld.) lille, let vind-

mølle paa en bygnings tag. Amberg. Olesen
Løkk.UG.II.138. -mon (Moth.D56) ell.

(nu alm.) -monning, en. (især dial.) tag-

rygning. vAph.(1764). Kragerne fløj skrigende
fra Tagmønninger og Stakke. Schand.BS.147.
I Tag-Mønningerne . . strittede Straaet for-

pjusket (o: efter en stormflod). Riget.^*/iil911.

20 5.sp.4.

Tagn, en, et. se II. Tag.

Tag-nedløb, et. nedløb (1) ell. ned-

løbsrør fra et tag; spec.: ledning fra en tag-

rende til kloak. LandbO.IV541. TeknLeks.I.
532. jf. Tagnedløbsbrønd (smst.), -rør
(Bl&T.). -pande, en. (jf. -potte; nu især

(sd)jy.) tagsten. ForklMurere.74. Lauesen.

MF. 28. FynskeAarb.1939.70. Feilb. //.Glas-
tagpande. Hage.^832. Huusom&Groth.Den

30 da. Toldtarif.(1941).20. -pap, et ell. en.

(jf. -fi\t) tykt pap, som er præpareret med
tjære, sand og grus ell. med asfalt, og som bru-

ges til tagdækning. NordConvLex.V500 . Tøm-
rerarb.104. \\ hertil bl. a. Tagpap-bane
(TeknLeks.I. 530. jf. II. Bane 3.2;, -dækker
(person, der paalægger tagpap. Krak.1936. 1.

1007), -fabrik(ant), -farve (TeknLeks.I.

532), -paalægger (smst.; jf. -dækker^,

-søm (søm, stift til paasømning af tagpap.

40 FagOSnedk.), -tjære (smst.), -tækning
(TelefB.1944.sp.8005). -plade, en. plade

af jærn ell. andet materiale til tagdækning.

HFB.1936.XLVI. -potte, en. (jf. -pande;
dial.) tagsten; spec: teglsten ved et straatags

underkant (UfF.). Politivennen.1801.2489.

Stormen havde . . væltet Skorstene . . knust
Tagpotter og vendt Paraplyer. Wied.L0.189.
LollO. -raft, en. (jf. -kæp, -lægte, -spær;

1. br.) raft (1). vAph.(1759). S&B. -ram-
so me, en. (jf. -stol 2) rammestykke (1.4) i

tagkonstruktion. ForklTømrere.29 .
||
paa auto-

mobil. AutomobilO. -reb, et. [1.3] (dial.)

reb snoet af langhalm olgn. tækkemateriale

;

tækkereb. Cit.l800.(Vider.V330). LMWedel.
WordingborgAmt.(1818) .15. -rejsning, en.

I) (1. br.) som vbs. til rejse (II. 4.3) tag.

VSO. D&H. 2) om et tags rejsning (2.1-2),

dets større ell. mindre skraaning. D&H. Den
nordslesvigske Gaard er . . karakteristisk . .

60 ved den høje Tagrejsning og de lodrette

Gavle. Frilandsmus.47. 3) (sj.) om tagtøm-

meret ell. selve taget, de mange Rum (i et

islandsk hus), hvoraf ethvert har en særskildt

TagTeisning. PhysBibl.XXI11.88. -rem, en.
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(sj. -rim. JPedersen-Bjergaard.VortFjerkræ}
(1919). 161). (især om ældre tiders forhold ell.

dial.) øverste, vandrette tømmer i bindings-

værk; rem (II.l); ogs.: murlægte; remstykke.

HZangenberg.Da.Bøndergaarde. (1925). 71. 73.

74. -rende, en. {penyd. d. s.; jf. -rør 1

)

afløbsrende af træ ell. (nu især) metal, der

leder regnvand fra et tag; navnlig: vandret

rende med nedløbsrør langs tagskæggets kant.

2Sam.5.8(Chr.VI). Vandet løb monotont lo

trommende ned i Tagrenden. JPJac.//.2S5.

spyende Tagrender. JVJens.Di.67. \\ i talem.

olgn. komme af regnen under tagren-
den, (jf. tilsvarende udtr. u. Regn 2.3 og

I. Rende l.i ; nu næppe br.) komme fra en

daarlig stilling til en endnu værre; komme
fra asken i ilden. Ew.(1914).III.298. have
hul i tagrenden, (jarg.) være forvirret;

have „hul i hovedet". BerlTid.^^Uol934.Sønd.

21.sp.2.
II (1. br.) i udtr. for at komme med, 20

udspy snak, sladder: Naar Du først faaer

Tappen af din Ondskab, saa flyder det, som
af en Tagrende i Tordenveir.OZM/s.GZ).i66.

hun er en Tagrende for alskens Sladder.

D&H.
II (jf. I. Tag 2) i videre anv.; fx. om

afløbsrør paa vogntag: AutomobilO. -ret,
en. (foræld.) tagdrypsret. Molb.HO. Mohr&
Mssen.Ty.-da.Ordbog.il.(1904).682. 1, -rib-
be, en. ribbe (1.4.2), støtteliste, stiver under

et tag; fx. i jærnbane- ell. sporvogn: Suenson. 30

B.II.121.147. II. -ribbe, en. [1.3] ^-ribber.

Cit.l852.(HimmerlKjær.1924.164)). (jf. -rive;

dial.) lorive til ribning af langhalm; lang-

halmsrive. ErlKrist.St.ll6. -rider, en. (sj.)

d. 8. s. -rytter (1). D&H. -rim, en. se -rem.

-rive, en. [1.3] (dial.) d. s. s. II. -ribbe.

MDL.587. jf. Feilb.(u. tagribbej. -rotte,
en. i forb. ægyptisk tagrotte, (zool.)

varietet af sort rotte. Mus rattus; Mus alexan-

drinus. Sal.XII.1132. TeknLeks.1.22. -ra- 40

de, en. rude i et tagvindue. Smørialis'' sDigter-

vandringer.(1823) .27 . -ram, et. rum under
taget; loftsrum; dels om det samlede rum, dels

om et enkelt, afskilret rum. NordConvLex.V
499. Tømrerarb.210. -ryg, en. (jf. -møn,
-mønning, -rygning^ et tags øverste kant, hvor

fladerne mødes; kippe (IV); mønning. Iløysg.

Anh.23. Svalerne samle sig i Flokke paa
Husenes Tagrygge og G&vle. Hauch.V11 .430.
Vinden svøbte med Halmen, der stak ud af 50

Montørvenc oppe paa Tagryggen. JF./ens.
HF.5. -rygning, en. d. s. Lov"/ti856.§32.
lad dem lægge ot Hjul paa Tagrygningen og
faae Storken til at bygge Rede. //Cyl«d. //an

erikkefødt.(1864).21. TeknLeks.1.532.
\\ (jf.

III. Rygning 2) billedl. „Sjællands Tag-
rygning", et ca. 5'/« km langt Højdedrag
(i Midtsjælland ved Oyldenløves høj). A Fang.
IK.12.

II
hertil bl. a. Tagrygnings-plade

(vinkelformet plade til dækning af rygningen 60

paa tage af bølgeblik ell. pandeplader. Tekn
Ijeks.1.532), -sten (mønnings-, ryg(ning8)-
slen. BléT.). -rytter, en. (jf. -rider^.

I) om overbygning paa en bygnings tag.

I.l) lille tag med lodrette sidevægge (hvori

vinduer ell. luger), anbragt over selve byg-

ningens tag for at give lys og luft til det ind-

vendige (tagrummet); rytter ('1.3.3 beg.). Sund-
hedsKollForh.1905.533. TeknLeks.1.532. 1.2)

(jf. -spir^ lille taarn, oftest med spir, som
hviler paa selve tagværket, især af en kirke;

rytter (1.3.3 slutn.). Købke.Kirkebygn.(1883).

15. Mackeprang.L.106. 2) (dial.) kragetræ

(2); mønningstræ; rytter (1.3.6). S&B. Aarb
Holbæk.1914.92. -rør, et. I) (sj.) rørformet

tagrende. Amberg.I.606. VSO. MO. Bl&T.
2) [1.3] ofte i flt., om stænglerne af Phragmites
vulgaris (Lam.) Crep., der bl. a. anvendes til

tækning; rør (I.l); tækkerør; ogs. ^ om selve

planterne. JTusch.165. Lange.Flora.68. Tag-
rør, der saa hyppig danner tætte „Rørskove"
rundt om Søerne. /^rem.Z)iV.237. Tagrør og
Halmstraa bruges til Tækning af landlige

Bygninger. (S'Menson.jB.//.2S8. || hertil bl. a.

Tagrør-gytje (HedeselskabetsTidsskr. 1908.

81), -skov (HUss.IH.lOl. jf. Rørskov^, -tørv
(HedeselskabetsTidsskr.1908.82). -skalk ,

en. (ænyd. d. s.) d. s. s. Opskalk. Moth.D56.
„Endnu alm. i håndværkssproget". ZfliÅ;./Tr

293. -ske, en. I) (jf. -brage; dial.) redskab,

hvormed en tækkemand glatter et straatag;

tækkeskovl. MDL. UfF. 2) murske til under-

strygning af tagstenstag; understrygeske. Feilb.

TeknLeks.1.575. -skifer, en ell. (sj.) et

(Bl&T.). ft -skiver. BrUnnich.M.90. Vare
L.(1807).11.561). skifer til tagdækning; ogs.

om tildannede plader brugt som tagsten. vAph.
Nath.VII.260. Uss.AlmGeol.70. BerlTid.^*'i

1927.M.22.sp.3 (se u. Skifer^. || hertil bl. a.

Tagskifer-blok, -brud, -brydning, -sten

(Amberg.; jf. Skifersten/ -skraaning,
en. et tags hældning ell. skraaning; ogs.:

skraavæg i tagetage, et Par Papirer, som
(aben) havde raget ud under Tagskraanin-
gen, hvor det havde ligget skjult. Winth.
VIII.278. Beboelsesleiligheder maa ikke ind-

rettes paa Loftet, medmindre Tagskraanin-

gen er panelet eller gihset.LovNr.l6'P^/ii

1871.§58. -skæg, et. (ænyd. d. s.; jf.

-bryn, -fod, -fæste, -skærpe samt Ovs) ne-

derste del af et tag, der rager frem over byg-

ningens mur og skærmer den mod nedbør.

Moth.D56. Ruderne . . vare mørke som
Følge af det langt fremspringende Tagskæg.
Drachm.VT.l. Svalerne . . fløj ud og ind af

deres Reder under Tagskæggene. Jøry.///.43.

man (lagde) Tagskæg paa, og hertil brugte

man (rør), mens Resten af Taget bestod af

]jangha,lm.AarbFrborg.l918.19. \\ i sammen-
ligninger ell. billedl. (han) havde sorte Stubber
op til Øjnene og Tagskæg (0: nedhængende
skæg) ned over yLMwåen.OIiung.tiS.128. Han
(havde en) stor Næse og et Par graa
Øjne under et fremspringende Tagskæg af

Straa (0: 8traahat).IierlTid.'*/til934.Sønd.3.

sp.l. om skæg (I.3.i) paa telt (Varehus. 1935.
74.sp.l), frynser paa kyse (FrGrundiv.LK.99).
-Mkæg(^s)-8vale, en. (jf. Tagsvale;
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nu næppe br.) \. hysvale, Hirundo urbica.

EPont.Atlas. 1.629. Brehm.FL.171. -skær-
pe, en ell. et. (ogs. -skærp^. (jy.) tagskæg.

Krist.JyF.VI.270. sa.Ordspr.407. *Din storm-

revne Brakke (o: rønne)
\
med Tagskjærpet

hængte til Syldstenen ned. Aakj.Hejmd.48.

-spaan, en. (ænyd. tagspaan, -spon) lille,

hugget, savskaaren ell. høvlet træplade, der

anvendes til tagdækning ell. beklædning af

gavle, ydervægge m. m.; spaan (4.3); især

i flt. ell. koll. Moth.S633. Tag af Tagspaan.

Resol.Nr.325^*1871. Tømrerarb.103. -spar-
re, en. (nu 1. br.) tagspær. Moth.D56. JM
Jensen.AlbertSchweitzer.(1929).99. -spir, et.

(nu sj.) tagrytter (I.2). Amberg. VSO.
-sprøjte, en. (jf. -bøjle, I. -ribbe^ se u.

Sprøjle. -sp«end(e), et. (dial.) om (hvert

af et par sammenføjede) tagspær. Elkjær.

EF. 77. sa.MH.76. -spær, et. (ænyd.

d. s.; jf. -sparre, -spænd) spær (II.2) i en

bygnings tag. Moth.D56. VSO. FagOSnedk.
Tag^-sten, en, flt. d. s. ell. (nu sj.) -e

(Holb.Herod.370. Funke.(1801).Il1.320. jf.

VSO. samt Feilb.) ell. (nu dial.) -er (LTid.

1727.331). (ænyd. tag(ge)sten, glda. tagh
Steen (Skraaer.1.629); jf. -pande, -potte,

-tegl) teglsten (rød ell. sort, glaseret ell.

uglaseret), cementsten ell. glasplade
(Suenson.B.III.506. jf. Glastagsten. TelefB.

1944.sp.8009) af særlig form (med næse (I.8.3)

og undertiden fals, jf. Falstagstenj til at

lægge (hænge) paa spærene som tagdæk-
ning. Luc.5.19(se u. I. Tag l.i^. Muur-
Stenene, som sidde i mange vore Huse, og
Tag-Stenene som hænge paa dem ere Hol-

landske. OeconT.II.23. det stormede saa Tag-
stenene fløi af limene. HCAnd.(1919).I.100.
DanmKirker.XII.24. stryge tagsten, se

u. III. stryge 3.i. || i sammenligninger ell.

billedl. (Luther) sagde, at han vilde (til

Worms), skiøndt der vare ligesaa mange
Dievle tilstede, som der vare Tagsteene paa
Huusene udi Staden. Holb.Kh.996. Alting er

afbrændt, udplyndret, i Bund og Grund ned-
revet, ikke engang en Tagsteen hører hende
mere til. Biehl.(Skuesp.III,4.10). *Som en
Tagsteen blev hun Tød.PalM.VIII.72. jf.

taglagt: (cellerne) ligge . . ligesom Tagsteen
over h.insinden.Manufact.(1872).56. || faa
en tagsten i hovedet olgn., blive ramt (og
dræbt) af en faldende tagsten; ofte som udtr.

for, at man rammes af noget uforudset. Kierk.

VII.68. Man flygter ikke fra den Tagsten,
Skæbnen slynger En i Rovedet. SMich.Dom-
meren.(1921).103. Tagstens-, i ssgr. ['taq,-

(i)sde(?)ns-] (nu sj. Tagsten-, se u. tagstens-
dannet, -formig, -stryger/ fx. foruden de ndf.

anførte: Tagstens-fabrik(ant), -form, -rød-

(lig), -type. -binder, en. (mur.) anord-
ning, hvorved tagsten holdes paa plads. HFB.
1936.8. -bærer, en. (mur.) særligt skulder-
bræt til opbæring af tagsten. TeknLeks.1.533.
-dannet, part. adj. (jf. -formet/ spec.

(bot., foræld.): taglagt, -sten-: Tychsen.A.

1.120. -formet ell. -formig, adj. (jf.

tag-formet og tagstens-dannet/
||

(foræld.)

taglagt. Uldhaarene af Faareuld . , vise sig

under Mikroskopet . , med tagsteenfor-
mig ordnet Overhudskgsl.Manufact.(1872).
224. -klipper, en. (jf. -saks; mur.) tag-

klippemaskine; tagklipper. TeknLeks.1 .533.
-olie, en. (apot., foræld.) murstens-, tegl-

stensolie; Oleum philosophorum. se Boers.

10 VetF.52. -palver, et. (apot., foræld.) pulve-

riseret leglslen; tegl(siens)mel. Bl&T. -saks,
en. (mur.) d. s. s. -klipper. TeknLeks.1.533.
-stryger, en. (nu næppe br.) person,

som former haandstrøgne tagsten; teglstryger.

-sten-: OPihl.Teglverk.(1802).76.

Tag-stige, en. (jf. Tækkestige^ stige,

der bruges ved tækning, reparation af tage

olgn. Molb.HO. MøllH.V412. D&H. -stil-
let, part. adj. taglagt; fx. (zool.) om vinger:

20 SRostr.LS.55. -stol, en. I) (jf. I. Stol 3.3

samt Tækkestol; nu sj.) bræt ell. let stillads

ophængt i tove, hvorpaa en arbejder kan sidde

under arbejde paa ell. under taget; baads-

mandsstol. VSO. D&H. 2) (jf. -ramme^
tømrerkonstruktion (i form af en ramme),
der danner underlag for en bygnings tagværk;

stol ( 1.6.2) i tagværk. Moth.S764. VSO.
Bierfreund.Florens.(1901).18. aaben (Ma-
ckeprang.L.53), henh. lukket (Tømrerarb.

30 434) tagstol, tagstol uden, henh. med dække
af loftsbrædder. -straa, et. (jf. Tækkestraa;
dial.) enkelt straa af langhalm (Feilb. DF.
V.73); ogs. koll.: lang-, taghalm. Rostgaard.

Lex.TUd. VSO. D&H. -strø, en. under-

ligger (fx. jærnbetonplade) i tagværk, hvorpaa
taglægter ell. tagbeklædning hviler. TeknLeks.
1.533. -svale, en. (jf. -skæg-svale ; især no.).

\. bysvale; Hirundo urbica. BMøll.DyL.
11.68. -sætte, v. (sj.) sætte tag paa (et

40 hus); forsyne et hus med tag. (han maatte)

ingenlunde tagsætte det (0: huset), førend

(hans hustru) havde født ham den sidste

(søn).Thiele.Bjergmandsdalen.(1817).76. Mohr
&Nissen.Ty.-da.Ordbog.I.(1900).201. -tegl,
et. (ænyd. tagtegel, -teil) tagsten af tegl; ogs.

koll.: tegl til tagdækning. NaturensV1934.174.
DanmKirker.III.37. -telt, et. [1.2] telt, der

er forsynet med et taglignende dække, et

„oversejl". NatTid."/tl939.9.sp.4. -terras-
50 se, en. taganlæg. Sal.^XXIII.271. -tjære,

en. (jf. -lak^ opløsning af beg i tjæreolie til

bestrygning af jærn-, pap- ell. zinktage. Sal.^

XXIII.22. -tud, en. (nu næppe br.) tud

paa tagrende. Politivennen.1799jl800.1519.

-tække, et. (jf. -dække; 1. br.) tagdæk-

ning (af straa, rør olgn.). Ovenpaa Spærene
er i nyere Tid anbragt Trælægter, og herpaa
fastsys Tagtækket.HZangenberg.Da.Bønder-
gaarde.(1925).74. -tækker, en. (sj.) per-

60 son, som foretager tagtækning. OpfB.^1.272.
D&H. -tækning, en. d. s. s. -dækning.

Funke.(1801).11.522. Tagtækning med Bly.

Marcus.Leonardo. (1940). 184. -tømmer,
et. tømmer, som anvendes til tagværker (spær,



626 Tagudhæng Tak 626

hanebaand osv.). HFB.1936.869. Lauesen.

RV33. -udhæng, et. (jf. -skæg^ fremspring

af tag, hvorved tagspær og -dækning er ført et

stykke ud over muren. LandbO.IV541. AGøtz-
sche.Bygning$ret.*(1937).66. -vand, et. regn-

vand, der samler sig paa (og flyder ned fra)

et tag. TeknLeks.1.528. || hertil bl. a. Tag-
Tands-brend (smst.533. jf. Tagbrønd^, -ned-
løb (smst.362), -skaal (skaalformet fordyb-

ning (fx. tildannet natursten), der opsamler lo

vand fra en tagrende, der ikke fører til samle-

brønd. LandmB.III.359). -vindue, et.

(ænyd. d. s.; jf. -glug) vindue i et tag; navnlig

om et saadant, der ligger i plan med tagets

flade; undertiden ogs. om vindue i kvist ell.

om tagluge olgn. (Feilb.). Rostgaard.Lex.T14d.

den unge Pige (stod) ved Tagvinduet. ^C
And.(1919).in.75. MurJernieton.299. -vis,
adv. [1 1.3.1] (dial.) som udtr. for, at noget

sker ell. indtræffer med visse mellemrum; 20

stødvis. Moth.TlS. et uigennemtrængeligt
Mørke, der smed dem Sneen i Synet tagvis,

som en Saamand gir Ageren Kerner. Woel.D.
22. UfF. -værk, et. sammenfattende beteg-

nelse for alt, hvad der hører til et tags indre op-

bygning (spær, lægter, tagstol m. m.); under-

tiden ogs. om hele taget (FagOSnedk.). MO.^
i denne Bygning . . er ikkun Tagværket af

Træ, alt Øvrigt iAuur. FCOls.(FolkekaU843.
51). Tømrerarb.203.
Taifun, en. se Tyfon.
I. Taille ell. (sjældnere skrevet) Talje

(vAph.(1759). B0dt.SamlD.2iO. jf. Saaby.'),

en. i'talja ell. (nu sj.) m. fr. udtale] flt. (1. br.)

-r. (fra fr. taille, tilskæring, snit, skikkelse

osv., til tailler, tilskære, tilklippe (jf. detail-

lere), ital. tagliare, lat. taliare, afl. af talea,

afskaaret stykke; jf. II. Taille, I-II. Talje

samt Tallerken; især Q3 ell. skræd.) skik-
kelse; legemsform; figur (2.i); nu vist 40

kun m. henblik paa skikkelsens form omkr.
midten af livet ell. om selve dette (smallere)

parti (især hos en kvinde): liv (12);
midje; ogs. om det hertil svarende parti af
klædning. Hun har min troe, en smuk
Taille.Holb. Usynl.1 .1. Jesper f';^ Ingen Skræd-
der . . kand have bedre Taille (hoster igen.) at

giøre Klæder efter.sa.Tyb.il.2. Han var af

en liden Taille, havde et stort Hoved og
smaa Øyen. sa.Kh.Sll. Taillerne ere nu igien 50

saa lange som i Snørlivenes tid. HCLund.
Samler. I.(1803). 416. »hendes Øine, blanke
som Emaille!

|
Og Kronen paa det Hele —

hendes Taille !Pa[M.Z).20. Hvis man i Stedet
for Bælte foretrækker Elastik i Taillen.Sy
StrikkeB.27. ofte i forb. som en slank (Gyr
Lemche.BD.57), smal (Wess.257. VVed.
HK.201), smækker (Aarestr.ED.38. Chie-

vit2.NF.66) taille. \\m.h.t. dyr. Stulteri.256.

spec. dels (fagl.): Taillen (0: hos kropduen) eo

kaldes Stykket mellem Kroen og Hoften. KR
Dahl.Raceduen.(1923). 158. dels (spøg.) om det

smalle parti rnl. visse insekters for- og bag-
krop. Fru Edderkop . . havde den slankeste

Taille, næsten kun som en Traad mellem
For- og Bagkrop. JVJens.M.1.28. jf.: Talje

som en Hveps. SÆB. samt Hvepsetaille
u. Hvepse- sp. S23". || hertil bl. a. Taille-

maal (SyStrikkeB.8), -vidde (Manufakt.
(1942).109).

II. Taille ell Talje (Bøgh.E.359.
Tsinie.Skuesp.V169), en. ["talja ell. m. fr.

udtale] flt. -r. (fra fr. taille; egl. sa. ord som
1. Taille; <Jk, foræld.) i hasardspil som farao:

(enkelt spil, bestaaende i) aftagning og
oplægning af kortene (to ad gangen),

som foretages af bankøren, efter at spil-

lerne har gjort deres indsats; ogs. om de af-

tagne kort ell. om indsatsen (Leth.(1800)).

alle de Fordeele, som den, der holder Taillen

(0: i basset), kand giøre sig af de Kort, han
faaer i Oi[ts,laget. Eilsch.PhilBrev.378. Taillen

blev trukken, Capitainen vandt (0: i „lands-

knægt").Goldschm.R.37 . efterat have spil-

let enkelte Tailler med, vare de ligesaa tause

som de Andre. AxelFelix.LangtfraDanmark.
III.(1855).88.

III-IV. Taille, en. se I-II. Talje.

I. Tak, en ell. (i bet. 4, om ordet, ytringen)

et (et simpelt Tak.Holb.Ep.I.208. *dig et Tak
I
Han for din gode Mening sender. Oehl.Bidr.

11.11. (de) sagde ham et rørt høitideligt Tak.
Ing.PO.11.318. hun formaaede knap at faa

et Tak over sine Læher. EChristians.Hj.407

;

om et ell. en tak for sidst se III. sidst 2.i

slutn.). [t&g] flt. d. s. ^Mange broderlige Tak
for dine nylige og sidste 'Qre\e.Cit.l814.

(AarbHards.1913.9) ; især i forb. mange tak
olgn. (se spec. bet. 3.3-4, 4.i); om takkebrev

olgn.: trykte Tak (er) ved Gud ikke . . mor-
somme. Pol.^'>/iol923.9.sp.2) ell. (i bet.4{i), om
ordet, ytringen) tak'er ((hun) gjalder . . et Vel-

bekomme, der kastes tilbage i mange smaa
Tak'' er. KAabye.KA.59. hun hørte alle Nej-

Takkerne, da Suppen blev budt om. Sonja
Hauberg.SyvAarforLea.(1944).149).

\\
gi. bøj-

ningsform (egl. gen. ent.) takke, isæ,r i forb.

til takke (se bet. I.2 (og 2)): se ogs. u. bet.

3.2. iglda. t(h)ak (SjT.13. Brandt.RD.I.6.56.

alm. i forb. til t(h)acke^, æda. thak (Brøn-
dum-Nielsen.GG. 11.32), SV. tack (fsv. thak,

til thakka^, no. takk, oldn. J)9kk, eng. thank
(oeng. thanc, ogs. i bet.: tanke, behag, til-

fredshed), ty. hall. dank (jf. I. Dankj, got.

jsagks; besl. m. Tanke, tækkes; grundbet.:

(venlig, taknemmelig) tanke)

I) (følelse af) tilfredshed med, glæde

over, hvad der gøres ell. sker til ens bedste;

behag; spec: taknemmelighed. I.l) (næ-
sten kun i tilfælde, der ogs. kan føles som
hørende til bet. 3; 1. br.) i al alm., om tak-

nemmelig følelse (glæde), taknemmelighed.

*Ald min Inder-deel sig røre
|
Med ald Tak

for N&tte-ly.Kingo.SS.III.15. »Der gik en
Jubel Landet rundt,

| Og alle Hjerter

brændte
|
Af Tak til dem, de Kjække, der

I

Det Seiersbud os sendte. IIolst.LII bl.200.

"(jeg) har tit og mangen Gang
(

i Tak en

XXIII. BAoUykt ••/„ 1M6 40
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Tanke sendt ham. OlafHans.ND.84. 1.2) i

forb. til takke, tidligere ogs. til al takke
(Tode.IX.97. Cit. 1812. (RibeAmt.1919.33)),

sj. til tak ^Tage . . noget . . til Tak, eller

tage til Tak med noget. Høysg.S.298), som
udtryk for, at noget sker til en persons til-

fredshed ell. lehag. *hvad jeg giør, er ilde

giort,
I

Og aldrig er til Takke. Reenb. 1.89.

Dit Brev af 7 August . . til Takke modtaget.

Cit.l813.fMemBr.XXXIX.70). gammel hund lo

og rakke lege (ell. leve) ej længe til takke,

se I. Rakke. || i udtryk for fyldestgørende be-

taling, godtgørelse, han (vilde) til al Takke . .

erstatte Udlægget. Tode.7Z.97. der drattede

en Ducat ud af Haanden paa ham efter den

anden, til Verten var til Takke betalt.

Ing.EF. 11.12. uegl: Kierk.P.IY.32. \\ i ud-

tryk for tjeneste (til husbondens tilfredshed)

,

i forb. tjene (en) til takke, ogs. m. videre

anv.: være en til behag, tækkes en (Wadsk.K. 20

AP). *Hovmand rider og Hovmand kom-
mer,

I

ihvor han tjener til Takke. DFU.
nr.29.20. en Karl, som før havde tjent Einer

til Takke. Grundtv.Snorre.III.86. smst.162.

UfF. ordspr.: ingen kan tjene to herrer (Mau.
10273) ell. alle (CBernh.NF.X.207) til takke.

II
i alm. rigsspr. nu kun i forb. tage til

takke, anv. dels (tidligere) m. obj.: tage

noget til takke, dels (nu kun) uden obj.,

enten abs.: tage til takke, ell. m. præp.:

tage til takke med noget, modtage (noget,

der tildeles, bydes, gives en) med tilfredshed

(uden at gøre krav paa noget bedre ell. mere);

nøjes (med noget); især tidligere ogs. (m. h. t.

noget mindre behageligt): finde sig i (noget).

jeg faar saa hiertelig ont. Fru Bormesters
pardonnerer mig, at jeg icke kand blive

lenger, min Søster bier nok og tar til Tacke.
Holb.Kandst.IY8. tog den store Vizir dette

Ørefigen saa til takke? sa.HAmb.III. 3. Gud 40

har skabt os til at . . tage Ont eller Got
til Takke med andre. EPont.Men.1.404. *Nøi-
somhed tager til Takke med lidt. Oehl.HrS.

(1817).10. *gjærne med Slette og Grønhøj
i Nord

I

Vi Dannemænd tage til Takke.
Grundtv.PS. V63. Ifald De vil tage tiltakke

hos mig saadan som Leiligheden falder,

saa skal De være \elkommen.Heib.KS.39.
*enten nu Pelsen er vaad eller tør,

|
Har

Pudlen dog altid et prægtigt Humeur,
|
Og 50

tager med Alt tiltakke. Kaalund.EF. 74. (jeg

kunde) bunke det (0: livet) sammen af en
fattig Skæbnes Almisser, tage nøjsomt til

Takke og dø.Stuck.III.162. spec. (og nu
især) anv. som en beskeden høflighedsytring,

opfordring olgn., navnlig henvendt til (bord)-
gæster, dels ved maaltidets begyndelse: Jeg
veed icke, om de vil behage at dricke en
Skaal Caffee . . Vær saa god, I gode Mada-
mer, at tage til Tacke. Holb.Kandst.IY5. eo

Suhm.(SkYid.X.116). Vil De tage til Takke
hos os til Middag? FritzJurg.nr.50. dels (un-
der finere selskabelige forhold) ved maaltidets
slutning: Saa rejste Baronen sig og bad Sel-

skabet tage til Takke. Drachm.T.161. Pont.
FL.(1892).212. tage til takke (med), hvad
huset formaar, se u. formaa l.i.

2) (nu vist kun i tilfælde, hvor det ogs.

kan opfattes som uegl. anv. af bet. S) hvad
der (i handling) gøres ell. (i adfærd) vises

(en) til (erkendtlig) gengæld for en venlighed,

tjeneste olgn.; erkendtlighed (i handling,

adfærd); gengæld; løn. *Kommer, lader os

bevise
|
Hannem Tak med Glæde-Skriig.

Brors.47. Hans Blik ned paa de skønne
Blomster var Tak nok. AaDons.MY.128.
(iron.:) * Dræber du (o: Carl Gustav) Fre-

den i vort Land,
|
Vor Tak dig neppe vil

smage. Oehl.XXlV.lO. \\ især dels i udtryk

for utilfredshed med ell. beklagelse over mang-
lende paaskønnelse ell. taknemmelighed (i

adfærd); i udtryk som 'det er (altsaa)
ell. er 'det takken ell. den tak, man
faar olgn. Nei holdt, er det min Tak, jeg

skal \ia\e? Lodde.(Skuesp.IY287). Grundtv.

BrS.185. Og som jeg har havt Taalraodig-

hed med hende — det er Takken man har!

Hrz. XYI. 242. Yinderup.Den sødeDaarskab.
(1909).141. dels i forb. til tak ell. (nu 1. br.)

takke (se u. Skam l.i og 2.\), til løn, gen-

gæld; ogs. (med overgang til bet. 3): i steden

for at sige tak (som udtryk for taknemmelig-

hed), hver Gang der blev kastet en Slant i

(spillemandens) Hat . . havde han smilet

til Tak. Pont. D.73. især iron., om utaknem-
melig gengæld: (han) maa tage imod saa-

danne confecter (0: skumlerier olgn.) til tak

for umagen.Cit.l715.(Falsteriana.85). (hun
er) igen holdt for Nar til Tak for sin gode
Mening. CHans.BK.51. faa ell. give skam til

tak(ke), se u. Skam l.i og 2.i.

3) mundtligt ell. skriftligt udtrykt tilfreds-

hed med ell. glæde over, fivad der gøres ell.

sker til ens bedste; (en i ord udtrykt) be-

vidnelse af erkendtlighed, taknemme-
lighed; ogs. (jf. bet. i) med afsvækket bet.

som vanemæssigt ell. konventionelt høfligheds-

udtryk; (relig.) ogs. (jf. II. takke 8.3) med
bet.: lovprisning olgn.; ofte m. attrib. i

forb. som en hjertelig, inderlig, oprigtig,

varm tak, mangfoldig, megen tak, (saa)

mange tak, tusind (s. d.) tak olgn. 3.1) i al

alm. Med hvad Tak kunne vi og giengielde

Gud (1907: hvilken Tak kunne vi bringe

Gud; for Eder? lThes.3.9. *aldrig lød var-

mere Tak i Herrens Tempel. FGuldb.1.39.

*Den Kongelige Godhed
|
Langt overgaaer

min Tak, men ikke min
|
Taknemlighed.

Blich.(1920).Y1.181. Dem, Mester (o: Jonas
Lie), tilegnes denne Bog med en inderlig

Tak for alt hvad (De) lærte (mig). Bang.

UA.3. ofte (jf. bet. 4.1 ; CP, spec. i brevstil

olgn.) i forb. som hjertelig, skyldig(st),

skønsom tak olgn., se hjertelig osv. 3.2) (høj-

tid, ell. (med mere ell. mindre afsvækket bet.)

talespr., nu dog (mods. tilsvarende- udtryk

med III. Lov I.2) mindre br.) som (opr.)

subj. i forb. m. ske ell. (nu 1. br.) være,
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i iidiryk (ønsker, udraab) som tak ske
(SalmHj.407.4. Biehl.DQ.II.219) ell. (høj-

tid.) være (Horreb.11.236. Alterbog.423) m.

flg.
hensobj., som gud (se u. Gud 3.i^ olgn.,

ell. (især) med omvendt ordstilling: gud (se

u. Gud S.ij, himlen (se Himmel sp-llO'")

olgn. ske (lov og) tak (sj. takke. Grundtv.

SS. 111.352 {(>o Aftenbakke)^, med subj.-skifte

(ved forskydning af konstruktionen; jf. III.

ske i): hun ske tak olgn. (Grundtv.PS.lY
i'o

189) ell. (sjældnere) gud være tak (Rom.
6.17 og ICor.15.57 (1907: Gud ske Tak^;,-

spec: gud ske tak (ogs. udtalt [gusga^tag])

anv. paa lign. maade som gud ske lov (se u.

Gud 3.1^. O Jesu, søde Jesu, Dig
|
Skee

Hiertens Tak ddvindelig. Kingo.SS.IY38. Jeg
skrev saa tidt med vanhellig Pen,

|
Min

ringe Geist var i Satans Eie ; |
Tak skee dig,

ærede Folkeven (o: bladet „Folkevennen"),

I

Der mig omvendte fra Syndsens Veie! 20

PAHeib.(Lommebog f.Historie ogSelskabelighed.

(1796).123). *Tak være danske Piger,
|
Som

græde nu iløn
|
For Broder og for Beiler.

Grundtv. Dansk. 111.504. Kierk.III.lll. Ja,

Guderne skee Tak! Der er da ikke mere
Snavs her i Verden, end der i Nødstilfælde

er Vand til at skylle det af medl Kaalund.F

.

15. Gud ske Tak (JVJens.Di.53: Lovj for

Sofahjørnets Fløjl \JVJens.(Kbh.^^Ul901.1.

sp.3). „Alt vel? Alle raske?" — „Jo, Tak." 30— „Far ogsaa?" — „Far ogsaa, gudsketak."
Nathuns.IM. 3. jf. (ellipt.): Her veies ene
Kunst, men hist — Gud Tak! — kun lid.

FGuldb.II.51.
li (jf. takket være u. II. takke

4.3; nu sj.) med afsvækket bet. anv. som
udtryk for et (gunstigt) resultat, forhold olgn.,

som skyldes den ved hensobj. betegnede ting

ell. omstændighed: takket være; ved hjælp
af; paa grund af. Min Selv-Tillid skee Tak,
tvivlede jeg ingenlunde paa, at (jeg) kunde 40

bringe det til at blive HitmesteT.Ew.(1914).
IV320. i Poesien (Tak være „Dilettantismen")
kan Enhver snakke med. Ileib.Pros.VII.23.

Rygtet er ogsaa kommet til hende. Tak skee
min snakkesyge Søster. Hrz.1 1.90. Ploug.SD.
57. {efter ty. dank m. lign. anv.; sj.) f
ellipt. (m. sa. bet.): den Spadseregang . .

som, halv trods, halv tak den skyllende
Regn, var meget moersom. Bagges.L.1. 122.

3.3) som obj. for et verbum, hvis subj. betegner 50

din person, hvem erkendtlighed ydes. da Felix

vilde fortiene (1907: fortjene sigj Tak af

Jøderne, lod han Paulus bunden efter sig.

ÅpG.24.27. modtag
|
Min inderligste Tak

for al den Godhed,
|

I viste mig. Oehl.T.

(1833). 129. tag min Tak paa Versl/Zoi-

tiein.SB.18. høste tak, se u. høste 2.3.
|| (jf.

het. 2) i forb. m. faa. jeg haver ikke en Ven,
og faaer ikke Tak for mine Velgjeminger.
Sir.20.16. saa faar Hr. Pastor (i rigsspr. 60
alm.: skal . . have^ saa mange Tak, fordi
De vilde se til os. IIKaarsb.DT.26. ordspr.:
Hvo Alle vil tjene, faar Tak af Ingen, itfau.
10274. jf. (spøg.): tak skal du tik, se u. II.

faa 2.2.
II (jf. bet. 2) i forb. m. have. dersom

I elske dem, som Eder elske, hvad Tak have
I derfor? L«c. 6. 32. næsten kun i særlige ud-
tryk, dels (i rigsspr. højtid., poet.): hav
tak, anv. som udraab, lovprisning olgn.

Du Soles Sol fra Bethlehem!
|
Hav Tak

og Lov og 'Pnis.Ing.H.192. PMøll.ES.1.54.
Farvel . . og hav Tak for alt.AndNx.PE.II.
272. jf.: Tak have stolten Fru Inge!

|
Hun

var en Dannewiy . Oehl.Digtn.1.98. dels i forb.

m. skulle (III. 2. 3), i udtryk som du skal
have (saa mange) tak ell. tak skal du
have olgn. Hånd skal have Tack, Mon-
sieur Antonius, for sit goode Tilbud. /?o/6.

Kandst.1.4. „Tak skal Du have. Du gamle
Hex!" sagde Soldaten. HCAnd.(1919).1. 7.

Hostr.S.21sc. HansPovls.HF.12. (jf. bet. 4.2)

med begrundende bisætn.: Jo i skal mare have
tak Hr. Visiteer, at i ogsaa icke vilde føle

i mine Buxe-LommeT.Holb.llJ.I.l. De skal

ellers have Tak, at De advarede mig. Schand.
AE.321. (nu mindre br.) i særlige nægtende

udtryk: derfor skal han ingen Tak have
(eller: det takker Ingen ham for) o: det er

han vel nødt til ved Sagens egen Beskaffen-

hed, ilfO. S&B. (især dagl.) med særlig

(iron.) anv., som afvisning (egl. af et uan-
tageligt tilbud), protest, udtryk for forbavselse,

forargelse, ringeagt, bedreviden olgn., navnlig

i udtr. nu skal du (snart) have tak
olgn. ChrBorup.PM.122. Jo, Kys! lad det

først komme dertil, saa skal I ha' Tak (0:

saa kender vi resten)lTode.IX.346. Nu ska
du sgu snart ha Tak. Om lidt varer det ikke

saa længe, før jeg blir gal i Skrallen. CHans.
F.78. det havde jeg min sandten ikke tænkt.
Dumpet, nej, nu skal du snart ha' Tak. Johs
Wulff.MidtiLivet.(1944).25. 3.4) som obj., i

(særlige) udtryk for, at en person føler ell.

tilkendegiver erkendtlighed, taknemmelighed;

i forsk, (nu til dels sj.) forb. som aflægge
^Jeg maae . . herved aflægge Justitsraad T.

min Tak for (hans) Beredvillighed. Wein-
mch.Stevns.^(1798).vi. OldemorsErindringer.
(1908).151. jf. aflægge b.\), bringe (Holst.

Album.32. se ogs. u. II. bringe \.^), byde
(MartinAHans.JR.179), frembære (se frem-

bære 1.2), give (Holb.Paars.42. Brors.270),

vide (s. d.), yde (s. d.) (en) (sin ell. en)

tak, rette en (varm) tak til en (Ilowalt.

DB.78) o/Z.
II
skylde (en) tak ell. (jf. tak-

skyldig; især 03, se dog Feilb.III.348) blive,
være (en) tak skyldig, jeg (er) Herren . .

megen Tak skyldig. Lodde.(Skue8p.IV290).
Ogsaa denne Meddelelse skylder jeg N. N.
Tak lor.LJac.RH.lOl. se ogs. skylde sp.

1313*^.
jf.: Felix vilde gjøre sig Jøderne Tak

skyldig. ApG.24.27(Skatkørd.) (jf. sp. 629**«-).

II
i alm. (tale)spr. især (med overgang til bet. 4)

i forb. m. sige (jf. taksige^, som udtryk for

at tilkendegive sin erkendtlighed (taknemme-
lighed) i ord ell. (ucgl.) føle erkendtlighed

(taknemmelighed) mod en (for noget), siger

altid Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor

40*
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Herres Jesu Christi 'Na\n. Ephes.5.20. *Du
vil mig sige Tak

|
Engang for min Advarsel.

Bagges.Ep.382. „vil De have et Blad (o: af

tegnebogen)\ værsgo!" . . „Jeg siger saa-

mange T&k.''Hostr.EF.L5. Jeg var saa for-

tumlet den Gang, at jeg ikke fik sagt ordent-

lig Tak. ErlKrist.DH.141. med (tron.) anv.

som afvisning, udtryk for, at man betakker sig

for noget olgn.: han . . talte om at jeg kunde
komme hjem igjen; men jeg sagde mange lo

1ak.Gylb.EA.100. PalM.AdamH.II.266. Bai

sagde Tak til at gi'e Penge for at faa Kallunet

vendt (o: ved en karruseltur). Bang.SE.272.

II
spec. m. h. t. tilbud olgn.: sige tak til

noget, (jf. II. takke 3.1 samt udtryk som
(ikke) sige nej til «. III. nej l.i^ modtage

med tak(nemmelighed). Moth.S187. m. adv.

til (i bet.: (end) ydermere): Jeg giver Dig
Faaret for Gaasen og Tak tillHCAnd.
(1919).IV150. Du skal ta' imod Tilbudet og 20

sige Tak til Wied.Fæd.367. jf.: „Men jeg vil

nødig blive her paa Slottet i Nat." — „Du
burde sige Tak til, at du slipper for at køre

hjem i det YeiT." Holstein.T.190. heraf (nu
ikke i rigsspr.) tak til med særlig (forstær-

kende) anv., dels foran en komp.: endda;
oven i købet; endnu. Den dér er Tak til bedre.

UfF. dels obs.: (endda, oven i købet, endnu)
bedre, jeg har seet Guld der ikke var et

Gran slettere, men snarere Tak til.Grundtv. 30

Heimd.28. han havde dog selv en „Fuld-
blod" . . der alle Dage var ligesaa god (som
Slejpner), og Tak tiLsa.BrS.158. 3.5) i andre
særlige forb. || m. præp. modtage noget

(fx. et tilbud) med tak olgn. Brandt.CP.216.
Jeg tog med Tak mod Tilbudet. /ScAand. O./.

147. (jf. bet. é.i) som brevslutning: Med
Tak paa Forhaand Deres hengivne N. N.
NatTid.*"/iil944.1.sp.2. spec. (især dial.) i

udtryk for erhvervelse ell. ydelse uden egentligt 40

vederlag: faa noget for tak (og snak) (jf.

ndf. sp. 632*). KBecker.S.1.42. Feilb. smede
paa tak, se TV. smede 1.

||
(i rigsspr. nu is)

i særlig forb. m. adj.: (være) tak værd ell.

(jf. FalkT.Synt.52; nu dial.) taks værd
(med overgang til ssg.: taksværd; jf. tak-
værdig^, værd at takke for; fortjenende tak;

paaskønnelsesværdig. *jeg er ei Tak værd.
Boye.PS.1.152. Det er saamænd mere end
Tak værd, at det blev ioihi.JPJac.I.lO. 50

„Jeg vil blive tilbage og passe paa for eder
andre, men troe kun ikke, at det er af Føie-
lighed . . men . . jeg traadde mig (en splint)

i Foden hiin Dag" . . „Desuagtet er det
Taks Værd," svarede VeeT.Biehl.DQ.1.93.
(mange) finder sligt Foretagende behageligt
og taksvdSTdt.Abrah.(LEft.l808.49). naar nu
vor Konge selv tilbyder dig sit Venskab . .

da mener jeg det er Taks wasrdlGrundtv.Snor-
re.11.303. AntNiels.FL.1.97. OrdbS.(sjæll.). eo

Esp.Indl.167. det skal være lidt, som
ikke er tak (ell. taks. Grundtv.Da.Ordsprog.
(1845).nr.1617. MPont.Efeserbrevet. (1881).
11) værd. Mau.10032.

\\ (jf. bet. i.i) (der

er) ingen tak, (i alm. spr. nu mindre br.)

høflighedsudtryk, hvormed en udtalt (ell. ven-

tet) tak betegnes som overflødig (ugrundet):
ingen aarsag (1); der (ell. det) er ikke noget al

takke for. AndNx.PE.lI.269. UfF. \\ snak og
tak, (jf. ovf. sp. 631*^; især i folkeligt (dial.)

spr.) anv. som udtryk for venlige, pæne ord
(uden egentlig realitet). Tak og Snak, det er

alt, hvad man fra Venstres Side har at byde
paa. Rigsdagst.F. 1937138. sp. 3698. CReimer.
NB.225. UfF. il

af (snak og) (mange)
tak døde smedens kat, se 1. Smed 1.3.

4) (bet. 3(4) anv.) ellipt. i (konventio-
nelle) høflighedsudtryk, hvormed den
talende udtrykker sin taknemmelighed over for

den tiltalte (for en modtagen venlighed olgn.);

ogs. med en paa forsk, maade ændret (afsvæk-
ket) bet., dels (se navnlig bet. 4.3-4) som
(iron.) afvisning, forundringsudbrud olgn.,

dels som (betydningssvækket) vanemæssigt
høflighedsudtryk. 4.1) i al alm., brugt abs. ell.

med tilføjet angivelse af den tiltalte person,

ogs. ofte (især tu, spec. i ældre ell. mere for-

melt spr.) m. attrib. adj. i forb. hjertelig tak,

skyldig(st) tak, min bedste (HegermL.
(Hjort.B. 1.339)), min ærbødig(st)e tak,

mangfoldig (l.i) ell. megen (MCBruun.F.22.
SvLa.HjG.137) ell. (i alm. talespr. især)

(rigtig) mange tak ell. tusind (s. d.) tak
olgn. (se videre ovf. sp. 626^^^); anvendt som
(taknemmeligt) svar til den, der giver en en

gave, rækker en noget (fx. med et „vær saa

god"), lover ell. tilbyder en noget, udtaler et

venligt ønske, en lykønskning (fx. „glædelig

jul", „til lykke", „lykke paa rejsen" (se u.

I. Lykke 2.i (slutn.)), „sov vel", „hils

hjemme") olgn. „Madame, jeg gratulerer."

— „Største Tak, M.aåameV'Holb.Bars.11.5.

„Sæt dig ikkun ned paa denne Stoel, der

kand du spise din Mad i Roe."— „Tak, vel-

baarne Herskab !"sa.Di2.///.6. „Saa skienker

jeg den gandske Summa og all min Ret —

"

. . „Ach, Million Takl Han har en ædelmodig
^tieV'Wiwet.D.HO. „Hvorledes har Du havt
det siden sidst?" . . „Tak— Ved det Gamle."
Bøgh.DengraaePaletot.(1851).3. „Tak, Børn!
Tak skal I ha'!" . . sagde Kong Frederik 7

. . fra Christiansborgs Altan, naar en Folke-

mængde . . hyldede Monarken. Vogel-Jørg.

B0.554. „Hvad skylder jeg?" — „Tak.
Halvanden krone, hr." MKlitgaard.MS.52.
„Lidt mere Kaffe?" — „Tak, en Anelse."

Soya.30AarsHenstand.(1944).17. Farvel og
Tak. JHelms.G.208. EGad.GB.37. jf. Vogel-

J0rg.BO.l6l.
II (jf. bet. 4.2 slutn.; nu ikke i

alm. (rigs)spr.) som svar paa en alm. hilsen:

*(de utaknemmelige børn) vende Dig Ryg,
for med „Tak" ei at besvare „Goddag".
FGuldb.S.78. „God Aften, Mo'er!" — „Tak,
Fa'err HCAnd.(1919).n:i52. „See god Mor-
gen!" sagde han. „Tak," svarede den Til-

talte. NPWiwcl.R.266. SjællBond.165. Feilb.

UfF. II
tak, den, som byder (Oehl.Digte.

(1803).291. lng.EF.11.8. Schand.TF.I.lO)
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ell. tak, som byder, (nu lidt gldgs.) tak

for tilbudet. Holb.Pants.1.3. PAHeib.Sk.I.
190. han (bad) mig . . om at tage til Takke
hos ham og ligge der. Jeg sagde Tak, som
hyåer. Baud.GK.7. selv tak! se IL selv 2.4.

4.2) med umiddelbart tilknyttet angivelse af

aarsag ell. foranledning (om særlig modificeret

anv. se u. bet. 4.3). \\ med tilføjet (bi)sætn.

Tak, at De ikke syigteT.Cit.1882.(Brandes.

Er.II1.351). Tak at Du kom. Bang.DuF.
264. Tak Ida, fordi Du ikke . . kroer Dig
over min Vyiåenhed.Buchh.UH.éé. tak, for

det smak, sagde kællingen, se III. smække
1.1.

II
m. præp. for (se ogs. u. lY for 12.4^.

Far vel min brogede Hest, og tack for hver
gang, jeg har reedet paa dig. Holb.Jep.IV6.
Mangfoldig Tak for den havte Umage. Bran-
des.Br.I.20. *Tak for din Daad!

|
Du (o: 1.

regiment) vidste Udvei, og Du vidste Raad
(spøg. citeret som: du spiste uldgarn, og jeg

spiste tT&åd).PHans.(Sangbogf.DanskeVaaben-
brødre.II.(1866).82). Blækspr.1914.16. ogs.

brugt (dagl., spøg.) som udtr. for taknemmelig-
hed i anl. af en venlighed, en (ubetydelig) tjene-

ste, der er vist en. j| som (taknemmeligt) høftig-

hedsudtryk ved et maaltids afslutning: tak
for mad! (ogs. tak for kaffe, te, skænken
(se II. Skænk l.s), spisen (se I. Spise 1)
olgn.). Winth.HF.54. PhRDam.FI.83. Naar
man havde rejst sig fra Bordet, gav man
hinanden Haanden og sagde „Tak for Mad",
og Svaret var det samme. Man sagde Tak
for Mad til alle, ogsaa Husbonden til Tje-

nestedrengen. AarbFrborg.1918.99. jf.: om-
me, kyske T&k-foT-U&d-Kys. ThBarfod.SK.
127. (jf. bet. 4.3-4^ iron.: Den (høne) der
blev til Postej,

|
var en sejg Madam.

|
Hun

var gul og gammel,
|

jeg siger Tak for Mad!
Levy.Bv.27. || som (skriftlig ell. mundtlig)
nytaarshilsen: glædeligt nytaar og tak
for det gamle! || saaledes i talrige andre
alm. høflighedsudtryk, som hjertelig (2.2)

tak for udvist opmærksomhed, tu-
sindfe) (s. d.) tak for Deres godhed, tak
for følgeskab(et) (1), for (godt) rejse-
selskab (2), tak for denne gang (o: vort

samvær. Winth.V146. ThomLa.EL.15), tak
for i gaar, i aftes, i dag (MLorentzen.R.I.

28), i aften, tak for senest(e) ^sesen2.4j,

tak for sidst (III.2.i), tak for besøget
(ell. visitten^, for hjælpen, for laan (2),

ifor sangen (I.l.i), tilbudet ofl. \\ tak for
'det, spec. (spøg., jarg.) anv. som et alm. ell.

forstærket tak (4.1 ), ogs. (dial., især tidligere)

som svar paa en hilsen (jf. bet. 4.i). Junge.
„Skaal, min Ven!" — „Tak for ded!"/^A^
Jerg.EK.8. „Gudsfred, Godaften!" . . „Tak
for deV'NPWiu;el.R.284. jf. Arkiv.LV1.220f.

4.3) knyttet til en foregaaende interjektion,

især ja, jo, nej. jj i cgl. bet., som svar paa
et venligt tilbud, en deltagende forespørgsel

olgn. „Vil hånd icke komme ind." — „Nej
tack Mutter, jeg er for ringe dertil." //oJ6.

Kandst.1.5. „De vil maaskee laano mit

Lommetørklæde?" — „Ja Tak !"Fos«r.G'.94.

*„Har I det ogsaa godt?"
|
— „Jo, Tak!"

Gjel.HS.127. „Hvordan staar det til?" . .

„Aa Tak, jeg maa ikke klage." B^arn/io/.

LE.117. ja (ChievitzARecke.Lodsen.(1851).

56), jo, nej ellers (mange) tak, se u.

ellers 4.i
|| (jf. bet. 4.4J uden (egl.) bet. af

svar, anv. dels som udtryk for glæde (vel-

behag), forundring, forbavselse olgn. *Vi El-

10 dorado fandt, o Tak,
|
da første Gang vi

drak Tobak. JVJens.C.359. „Hvor længe er

det i Grunden siden, at du (o: faderen) for-

lod Mo'r og mig . , ?" — „Det er sytten Aar."— „Naa, Tak, og jeg er kun femten." PoL
^*U\1921.6.sp.5. dels (navnlig i forb. m. ja,

jo og især nej; ofte med emfatisk (efter-

trykkelig) og dvælende udtale) som (over-

legen, foragtelig) afvisning af et tilbud, et for-

slag, en mulighed olgn. det Portrait, mon jeg

20 har arvet det? ney Tack. Jeg har forhvervet
det alt ved min Flid og Vindskibelighed.
Holb.Tyb.III.2. Men Revolution i den ad-
ministrative Praxis! Nej, mange Ta.k. Schand.
TF.11.294. (mange kvinder) tror at have
faaet fat paa en af de ualmindelige (mænd).
Det troede jeg ogsaa selv. Jo T&kl ErlKrist.

DH.155. „du kan jo ikke; nu skal jeg" —
„ja tak, paa den (lumpne) maade (kunde jeg

ogsaa gøre det) !"
| 4.4) i anden særlig anv.,

30 navnlig med en bestemmende (afgrænsende,

indskrænkende) tilføjelse, ofte med overgang

til at betegne en (ironisk) afvisning, et for-

undringsudbrud olgn. tak ellers (Wied.MB.
11.107) ell. (især) ellers tak, se u. ellers

4.1. paa forhaand (6.3) tak (Bl&T.) ell.

tak forud, ogs. forud tak, se u. forud 2.

tak, i lige maade, se u. I. Maade 6.4.

II
i forb. m. IV for 7.9, især i udtr. tak for

mig, egl.: (nu siger jeg) tak for mit ved-

40 kommende (til dels opfattet som imp. af IL
takke 8.4, m. bet.: hils (be)takkende for mit
vedkommende; se ndf.), anv. dels som et

høfligt udtryk (afskedshilsen): Farvel! og
Tak for mig\Blich.(1920).XIV54. dels (og

især) som spøgende, overlegen, forsoren afvis-

ning (hvormed man betakker sig for noget,

man ikke sætter pris paa); som (spøg., iron.)

afskedshilsen: da (hans vredesudbrud) ikke

lod til at faae Ende, sprang jeg pludselig

50 ud af Vognen, og sagde: „Farvel, Hr. F.,

Tak for migrGylb.IV80. JVJens.Di.62. med
videre anv.: jeg mærkede nok, det var et

aftalt Spil, og tænkte: Nei, Tak for mig!
jeg skal ikke have Mere at gjøre med de
Vianter.Heib.Poet.VII.349. (han) bad mig
indstændigt besøge sig . . Tak for mig I

Brandes. lir.1.95. jf. bet. 3.4: En Seiltour! . .

ja saa siger jeg Tak for mig.Scharling.Min
Hustru og jeg.(1875).208. jf. II. takke 3.4:

60 Naa, skal I have Middagsselskab — saa tak
for mig, saa kan du hilse og sige, jeg sejler

min egen Kurs id&g\ Norman-Hans.SB.56.
Jørg.FordistanderLandetiVaade~.(1928).86.

jf.: Av, Tak for dig fa.- nu kan du vente dig
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noget ubehageligt). VBergstrøm.HN.13. \\ især

med en efterfølgende, nærmere forklarende

(undskyldende, begrundende) sætn., anv. som
afvisning; dels høfligt („nej tak", „ellers

tak"): „Jeg skal vise Dem (o: en lystfisker)

et Sted, hvor det bider bedre." — „Tak, jeg

er godt fornøjet her."JHelms.G.167. KMunk.
C.64. dels spøg., iron., foragt.: „Sig mig
nu ærligt: friede Du til hende?" —
„Jeg? Til hende? — T&kV Bøgh.JT.lOl.

Amor et Barn med Pil og Bue?
|
Tak,

den er for gBiTnmelda,gs. KMunk. Tempelvers.

(1939).9. tak, jeg lyver selv! se II. lyve 1.3.

II
(paa tilsvarende maade) anv. (dagl.) som

forundringsudbrud, ved opdagelsen af

ell. meddelelsen om noget overraskende, navn-

lig noget ubehageligt, (saa) mærkede han, at

Tøjet . . havde klæbet (til hans krop). Tak!
han var blodig over det hele. JVJens.HF.7.
„Gaaer der ingen Tog vestpaa?" — „Nei,

Banen er stoppet"! — „Tak, det var jo rart."

Baud.S.16. tak, skæbne! se Skæbne 1.4.

tak, spids! se I. Spids l.io. tak for se-
ven! se I. Sæbe 2.

II. Tak, en. [tag] (nu ikke i rigsspr.

Takke. Moth.T27. FGuldb.S.75. VSO. jf.

MO. S&B. Feilb. UfF. samt Hjortetakke
(u. Hjortetak;. Tag(g). Esp.349. Tagge.
Moth.T23. SøLex.(1808). jf. VSO. Thorsen.
182 samt Hjortetagge (u. Hjortetak^, i flt.:

Tagger. LTid.1735.415. CEMangor.FB.47).
flt. -ker. {ænyd. tak(ke) og tag(ge), glda.

takke; dels (et hjemligt ord) svarende til sv.

no. tagg, mnt. tagge (jf. eng. tag), dels laant

fra sideformen mnt. tacke (hty. zack(e) (jf.

Siksak;, holl. tak, eng. tackj)

i) tydeligt afgrænset, forholdsvis spidst
(ell. skarpkantet, but) fremspring paa
en kant ell. flade, især som del af en
(ensartet) række af fremspring; til dels

"S'S- (jf- takket og Takuglej om mindre,
tydeligt afgrænset indsnit fra en i øvrigt

(næsten) ubrudt rand. (ofte anv. i flt.). (en)
tærske-vogn, som haver takker (1871: Tæn-
dei). Es.41.15(Chr.VI). *sønderrevne Klip-
per . .

I

Der stod med spidse Takker. PaiM.
TreD.260. * Ølands Skovrand

|
med dunkle

Takker tegner sig mod Rimlen. JakKnu.Va.7.
Skaftet (paa en kaffeske) ender i smaa Tak-
ker eller lvmgeT.PolitiE.KosterbUUW24.1.
sp.2.

II
(især fagl.) anv. (navnlig i flt.) om

fremspring paa (kanten af) forsk, redskaber,
brugsgenstande, naturting olgn. (se ogs. u.

bet. 2), saaledes bl. a. paa et tandhjul (fx. i

et ur: LTid. 1724. 126. Cit.ca.l790.(AarbKbh
Amt.1928.295)), paa en konge-, grevekrone
olgn. (LTid.1745.261. MO. jf. nitakket:
(hofjægermesterinden) er ganske ligetil. Ingen
skulde se paa hende, at hun er født med ni
Takker. KMich.F. 57), paa murværk (jf.
Kam-, Murtak;, paa indstillingsapparat f'at

bringe Kanonen paa en høiere eller lavere
Takke. ExercArtil.(1804). 34), paa et frimær-
kes rand (Fedders.8.11.154.

jf. Takkemaaler;,

paa et blads rand (Drejer.BotTerm.160) , ogs.

(nu næppe br.) om ratstok (SøLex.(1808)),
slyngtraad (hæftetraad) paa vinranke olgn.

(Moth.T27. VSO.).

2) med særlig anv. (i flt.). 2.1) (jf. Hjorte-,

Is-, Mellemtak; navnlig zool., jæg.) om gren

paa hjortevildts horn, ende (1.3.2) (Thurah.
B.139. Frem.^*U1927.omslag.2), ell. ometsaa-
dant grenet horn, hjortetak, især i flt. om

10 hjortevildts gevir, opsats (1.5); jæg. spec.

om daahjortens skovldannede ender, skufler

(4.2) (DJagtleks.1281). Moth.T27. *Hiorten
med sine udgrenede Takker. Wadsk.133. en
statelig Hjort (der) saae sig tilbage . . og
rystede sine mægtige Takker. Blich.(1920).

XI.184. Weismann.Jagt.159. Lieberkind.DV.

XII.130. jf. (som stofbetegnelse): Slagvaaben
af 'Reiisåyriak.FortNut.XII.98. jf. Horn
5.2 og Hjortetak 2 slutn.: *Jeg . . ønsker dig

20 . .
I

At inden Aar dig maa af Panden voxe
Takker. Holb.Skiemt.E3^. ChrBorup.PM.114.

II (1. br.) om en hanes takkede kam. VSO.
jf.: En Hane har en Kam i Hovedet, I bær
ogsaa Takker udi Vanåen.Ilolb.Er.IV.2. 2.2)

(med. ell. især i mere folkeligt spr.) i flt., om
(hudfolder omkring endetarmsaabningen, frem-
kaldte af tidligere) hæmorroider. Moth.T27.
Takker eller blinde Gyldeneaarer. Tode.ST.
1.2. VoreSygd.III.235. Feilb. UfF. 2.3) (jf.

30 Musetak; haandarb.) i flt., om tunget,
takket (kant paa) blonde, strimmel,
knipling. Moth.T27. Beenklæder af fiint

blaat Klæde, besatte med Takker af sort

Atiask.CBernh.NF.IX.146. Atlasbaand med
Takker. Manufact.(1872).387. UfF.

3) (især talespr.) særlig (billedl.) anv. af

bet. 1, som udtryk for grad (udviklingsgrad,

størrelse olgn.), egl. (jf. tilsvarende brug af

Tand; med hentydning til et tandhjuls bevæ-

40 gelse ell. et indstillingsapparats takker (jf.

I. Hul 4.1 slutn.): (en) grad; (et) trin; (en)

smule. Nu er det bedste af Sommeren forbi

. . Saa er Hjulet rykket endnu en Tak frem.

AndNx.PE.IV168. at skubbe Tempoet en Tak
i Vejret. Eilforiens.ff.237. en Tak Timian. Ti-

densKvinder.^/\il941.50.sp.3. „Den fortabte

Søn" blev udlagt saa grundtvigsk, at Sogne-

præsten maatte til og dreje den nogle Takker
over i det indremissionske. Zil/MnA;.P.53.

50 III. tak, interj. [tag] (lydord; 1. br. uden

for forb. m. tik (s. d.)) som betegnelse for en

skarp, hurtig gentagen lyd, fx. af et ur, et

maskingevær olgn.; i forb. tak -tak olgn.

*Hvad siger Spætten?
|

(Tak, tak, tak). NE
Petersen.Tusendfryd.(1888).39. ude i Solhe-

den lød en usynlig Motorbaads Tak-tak. Jac
Paludan.TS.8. PoU'/xl940.1.sp.6.

Tak-, i ssgr. I) (jf. Takke- 1) især af

I. Tak 3 ell. til dels II. takke 3 (om veksel-

60 former Tak- ell. Takke- se u. Tak-adresse,

-audiens, -fuld, -løs, -offer, -skyld samt
Takkeskrivelse;, om hvad der er udiryk for,

hører til, vidner om tak(nemmelighed). 2) (jf.

Takke- 2) af II. Tak 1. -adresse, en. (ogs.
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Takke-;. RosenhoffÆgte.f1842).383. KBok-
kenh.U.205. -audiens, en. (ogs. Takke-^.
Goldschm.Fort.il1.255. -fuld, adj. (ogs.

takke-. Bagges.l.UO. Cit.l821.(Grundtv.B.

11.32). jf. VSO.). [1.1] (jf. -fyldt; nu næppe
hr.) som er fuld (fyldt) af taknemmelighed ell.

(om ytring, gave olgn.) er udtryk for, vidner

om (stærk) taknemmelighed; (i høj grad) tak-

nemmelig. *Han . .
I

et takfuldt Suk mod
Himlen sendte. Thaar.(Ivers.l785.91). *lad lo

for Godheds Gud os takfuldt knæle. Ørs<.

IY5. Gylh.V.279. MO. -fyldt, part. adj.

[I.l] (jf. -fuld; 1. hr.). Med straalende Øine

og takfyldte Y{]erter.HCAnd.(1919).Y.109.

LCNiels.BH.96. -jærn, et. (sv. tackjårn;

rimeligvis til II. Tak 1; jf. Rujærn; mineral.,

0, nu næppe br.) raajærn. LTid. 1762.63.
I. Takke, en. se II. Tak.

II. takke, v. ['taga] -ede. (æda. thackæ
(Fragm.6.24ofl.), sv. tacka, no. takke, oldn. 20

pakka, eng. thank, ty. holl. danken; til I.

Tak)

1) (nu kun i tilfælde, der ogs. kan opfattes

som uegl. anv. af bet. 3) til I. Tak 1: føle

(stor) tilfredshed, behag, taknemmelighed (med
noget) over for en; være (en) taknemmelig.
At de gamle Chaldæer, Ægypter, Phoenicier

og andre have lagt den første Grund til

Videnskaberne, det er en afgiort Sag, for

hvilken man bør høilig at takke dem. Suhm. 30

Y35. * Sverre takker neppe
|
For denne Uøi-

\ighed.Boye.PS. 1.164. kunde Du det . . saa

skulde jeg takke Dig, saalænge jeg levede.

NPWiwel.NS.58. takke en i hans grav,
se u. Grav 6.8. takke gud olgn., se u. bet.

3.3.

2) (især i tilfælde, der ogs. kan opfattes som
hørende til bet. S) til I. Tak 2: i handling
(jøre (erkendtlig) gengæld for noget (en ven-

It'jhed, opmærksomhed, tjeneste olgn.); gen- 40

ijiflde; lønne; kvittere (1.2 slutn.). (fæst-

ningen) hilszede . . Ham med 5 skud, for

hvilcke hånd tackede med Hige ta\.JJuel.

223. jf. bet. 3.3: man seer Sviin, Gjæs, Kal-

kuner og Smaaehons at takke Himlen for

deres Tilværelse (o: gøre sig til gode) i et

saadant til Rødning udbredt Stykke Hør.

BomhSEft.109. m. h. t. ubillig gengæld, utak:

Vi viser dig Gunst, og du takker med Krav.
KMunk.El.31. AaDons.MV.él.

3) (ude.n for visse mere faste forb. nu
(mods. tilsvarende udtryk med I. Tak^ især

(9 ell. i mere formelt spr.) til I. Tak 3(4)

(og i): fremføre en tak (mundtligt ell.

skriftligt); sige tak; ofte (jf. IV Tak 4.2^

med angivelse af det, der fremkalder takken,

ved præp. for (IV12.4) ell. ved en (bi)sætn.

med fordi olgn. ell. en umiddelbart tilknyttet

ait'sætn., ogs. i forb. m. adv.-led: takke
mange gange, mangfoldig (2.2), meget 60

(2Makk.3.33), ydrayg(8)t, ærbødig(8)t
olgn. 3.1) i al alm. Jeg vilde viske Chur-
Fyrsten af Mayntz noget i Ørene, som hånd
skulde tacke mig for. Holb.Kandst.II.l. en

Ære, han . . takkende afslog. CSPet.Litt.348.

jf. bet. 2: At takke for en Hilsen (betyder
ogsaa blot: at hilse igen).ikfO. || takke for
mad(en), sige tak for mad; spec. (gldgs.):

læse en bordbøn ved maaltidets slutning.

vAph.(1759). *Han (blev forskrækket og)

slog et Kors, slog to, slog tre . .
|
Han takked

i en Bøn for Mdid. Bagges.1.170. jf.: takke
fanden for mad, (dial.) strække sig (utidig)

efter maaltidet. Skattegraveren. 1885. II. 73.

Feilb. takke for naadig dom ell. straf,

se u. naadig 1.3. takke for sidst, se III.

sidst 2.1.
II

m. præp. fra: bringe en (hilsen

og) tak fra. Marskalken (kom) ned (og) tak-

kede fra Majestæterne (0: for sangen). Hjort.

KritLit.II.Liv. \\ takke til, (jf. I. Tak 3.4;

sige tak til; især (i folkeligt spr.): endogsaa

ell. ydermere sige tak, takke for (at man slap

saa naadigt). *Hvo vilde da ey lide
|
Og

gierne takke til Brors.193. (jf. Mau.10033).
*Han maa takke

|
Mig til, fordi jeg skaffed

ham et Paaskud
|

Til at forføie sig herfra

(0: dø).Oehl.PSkr.II.99. (den) vovehals, som
prøvede (paa at lægge sig i nissens seng), blev

. . kastet ud af sengen, og han måtte takke

til, at han ikke fik prygl af (nissen) oven i

kohet.AOlrE.NG.300. \\ takke af, se bet. 5.

3.2) (jf. 1. Tak 4) i direkte taleform, (tak-

nemmelige) høflighedsudtryk olgn.: jeg tak-
ker (ioi osv.) ell. (i alm. rigsspr. nu især

spøg.) ellipt.: takker, ogs. m. tilføjet (saa)
meget (SMich.S.17), skyldigst (2.8), ven-
ligst (Oehl. (Hjort. Krit Lit. II. 252)), y d -

mygst (NPWiwel.NS.123), ærbødigst
(Røse.MD.168) olgn. Jeg gratulerer, Mada-
me! .. og takker, for hun har giort os dend
Ære.Holb.Bars.11.2. De, min Herr Lieute-

nant! vær hjertelig t(ik^s.et.Heib.Poet.V.357.

*„Men først jeg maa
|
Dem skille af med

Tøjet" . . „Aa jeg takkerV Hostr.G.159.

„Kælderen her er et fint Madsted" . . „Tak-
ker!" svarede Yærten. MartinAHans.JR.31.

ofte i udtryk som: jeg ved ikke, hvordan
jeg skal takke dig (Soija.AV.43), ved af-

sked, opbrud: nu takker vi (saa) meget
for venlig modtagelse, for Deres gæstfrihed

osv. \
som beskedent svar paa en andens tak:

det er mig, der takker ell. skal takke
(Bierfreund.FN.36), jf. bet. 3.4: det er

saa lidt at takke for (Aallermann.PH.

165), jf. (der er) ingen tak (u. I. Tak 3.5;.-

(der ell. det er) ikke noget ell. intet at
takke for (Hrz.SvD.108) olgn. 3.3) (jf.

fuldtakke; især relig.) i udtryk for en til for-

synet, gud rettet tak; ofte (jf. bet. 1) uegl.:

love (IVI.2); (lov)prise. (de) tilbade og
takkede (1931: lovede^ Herren. 2A'røw.7.3.

(Jesus) tog Kalken, og takkede, gav dem
den, og sagde: drikker alle dcr&f. Matth.26.

27. Pharisæeren stod for sig selv, og bad
saaledes: jeg takker dig. Gud, at jeg ikke er

som de andre Mennesker. Luc.iS.i7. lad os

. .
I
Med Glædestaarer takke Gud

(
For

Miskundhed og Naadebud ! SalmHj. 122. 3.
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Lar os glæde os allesammen, og tacke Him-
melen, at dette (er) faldet saa vel ud.Holb.

KR.III.9. *Der kaste sig alle de Trende paa
Knæ,

I
Og takke vor Herre for Livet. Blich.

(1920).XXI.186. Jeg takker min Gud, jeg

slap saa goåtlHrz.Lyr.1.47. *Jeg vil . .
|

synge Gud en Sang for den lyse Dag,
|
takke

ham, at Morgnen mig end er søå.JakKnu.
(HøjskBl.l891.sp.379). \\ med mere ell. min-

dre afsvækket bet., som udtryk for, at man ell.

vedk. maa frise sig lykkelig, være taknemmelig,

tilfreds med noget (forholdsvis) gunstigt.

Takke maa I Gud, I gode Mænd, at I har

os til Kaa.he-SkM.Holb.HAmb.1.3. *Tak
din Gud, at vi dig sparte, | Og at Livet du
beholdt. Heib.Poet.II.129. Skulde hun ikke

takke Guderne, at min Dreng i det hele taget

vil have med hende at gøre? TDitlevsen.BF.
98. jf.: jeg takkede Skæbnen, at jeg havde
fundet (sikri7igen).Pol.^'/2l945.Sønd.9.sp.2.

nu (i talespr.) især i udtryk som du kan
ell. skulde takke ell. tak du din gud
ell. din gud og skaber(mand) (JakKnu.
TS.86. BI&T.1232) ell. din skaber (EC
And.(1919).II.64. Pont.Nattevagt.(1894). 114)
for det ell. at du slap saa heldigt olgn. tak
du gud, du kom ikke for Riber-ret osv., se u.

hænge 1.3. 3.4) i (afvisende, iron., foragt.)

udtryk for, at der (absolut) ikke er grund til

at sige tak for, være taknemmelig for, paa-
skønne, beundre noget.

\\
(nu 1. br.) i al alm.:

sige nej tak (til); betakke sig (for). Vi
forsynede os med . . Søekort og Snuus-
tobak, uden hvilket (vi) takkede mang-
foldig for saa lang en Reise. Bagges.L.

1.112. *0g krævedes en til at krybe
|
frem

foran den yderste Post
|

. . — uha,
|
dær

takkede mangen en Krigskarl,
|
som ellers

gik på med B.nTTdi,.Rørd.GK.^I.133.
||

(især

tidligere) m. lign. anv. i afvisende svar: jeg
takker (for mig) (jf. tak for mig u. I.

Tak 4,4J. „Fri, og den rige Camilla er Din!"
„Den Gamle? jeg tdikkeTV'FGuldb.S.44.

*„Kom nu hen
|
Til din Ven

|
For at klinke

med ham."
|

. . „Nei, Herre! jeg takker
for mig,

I

O nei." Heib.RD.13. Hrz.lV.106.

spec. i forb. jo jeg takker, som udtryk for

beklagelse, som en ironisk (beklagende) for-

sikring ell. en indrømmelse med ironisk (be-

klagende) forbehold, en (beklagende) afvisning

af en (desværre) urigtig ytring; jo desværre;
jo det vil jeg nok sige; jo tak. KbhAftenp.
1784.Nr.2.1.sp.2. „De kommer jo som Flora,

der bringer os Foraaret" . . „Flora! Jo jeg

takker! Gud hjelpe en stakkels Landsbypige
for at være Flora.." Heib.Poet.XI.207. Gylb.

XI.236. jeg (synes) at jeg ikke har saa lidt

Lighed med den gode Pige (o: Shakespeares
Julie). Ja! nu siger Du vist: Jo jeg takker.
FruHeib.Hjem.228. *Jeg blev Kokkedreng
ombord — jo jeg takker! den er hvas —

|

Jeg fik Tamp sgu meer end Mad natyrlig-
viis. Rantzau.D.Nr.9. SvClaus.NM.1.115. Fr
Orundtv.LK.92. || i nægtende udtryk, det

er ikke noget at takke ham for ell.

det skal du (saamænd) ikke takke
ham for olgn. Hostr.E.1.4. det takker
fanden, satan, skam olgn. ham for
ell. tak (Feilb. OrdbS.) ell. (tidligere) takke
(Cit.ca.l800.(OrdbS.)) ham fanden for det
olgn., se u. Fanden 4.i, Satan 4.i, Skam 4.i.

tidligere ogs. uden subj.: „Det er Compagnie-
strædet —" — „Ja takke jer, for I veed

10 det. I, som boer her i Byen." Wess.LbF.52.

4) uden (tydelig) forestilling om udtalt tak,

i udtryk for, at noget (især noget godt, behage-

ligt) hidrører fra ell. skyldes en person,

en ting, et forhold olgn. (i flere tilfælde dog
uden skarp adskillelse fra bet. 3). 4.1) (nu
især i tilfælde, der ogs. kan opfattes som
hørende til bet. S) i forb. takke (en ell.

noget) for noget ell. (nu næppe br.) takke
(en osv.) noget, betragte noget som hid-

20 rørende fra; (kunne ell. maatic) tilskrive (en

osv.) noget; skylde (L2.3). Opfindelsen af

disse (dampskibe) takkes, som bekjendt, en
amerikansk Mecanicus ved Navn Fulton.

CHHolten.0.58. *Jeg takker hendes God-
hed ene for

|
Min NeMa,nÅ.Oehl.T.(1833).

158. Jordbærret . , takker et sydligt Clima
for sin første 'PldLnte.sa.EwS.1.9. *den
sorte Trine

|

(Et Navn, hvorfor hun takkede
sit YLQ.d.x).PalM.AdamH.I.218. *Tak din

30 Alder, dit hvide Haar,
|
for at du slipper for

Straf. 22øse.MD.27<3. 4.2) med tilsvarende anv.

i forb. have (en osv.) at takke for noget
ell. (især tidligere) noget at takke (Bagges.

L.1.111. NMPet.Br.8) ell. kunne, maatte,
skulle (Tode.ST.I.134) takke (en osv.)

for noget ell. (især tidligere) kunne takke

(en osv.) noget olgn. det har I jer selv at

takke iox.Holb.Vgs.(1731).III.5. Jeg veed
ikke et Ord om din Hjemkomst, og maa

40 nu takke Hændelsen for at jeg møder dig.

Heib.Poet.VI.248. (min) Fostermoder . .

hvem jeg har det at takke, som jeg agter

mere selv end Livet. Hauch.TV1.197. *I)en

Glæde kan jeg takke
|
Min lille Moder kjær.

Winth.VI.102. Bet er hende, vi har at takke

for alt det (o: de lidelser), vi har gaaet igjen-

nem. I?osfr.r.290. Marie var immun overfor

Kultur. Han kunde takke C. for det Udtryk.

JesperEw.PF.42. 4.3) takket være, ((til

50 dels) opstaaet ved omdannelse af tak være

(se u. L Tak 3.2); < MO.) brugt ubøjeligt

med overgang til anv. som præp., ved udtryk

for, hvad noget hidrører fra: ved hjælp af;

paa grund af. *(kunstnerens) Værker spredes

vidt omkring,
|
Takket være Horneman og

Bing (o: musik- og bogforlæggere)\PFaber.

VY113. Takket være hendes Mands ind-

flydelsesrige Stilling i Pressen var Sagen

bleven dysset neå.Pont.LP.V11.122. Der

60 kan De se, vi har kunnet spise os mætte
takket være 'Dem.Zeppelin.Fr.80. Salgsvær-

dien af Landgildeprodukterne gik stærkt

ned takket være de lave Friser. HistTidsskr.

lOR.V1.483.
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5) (jf. aftakke ; nu især gldgs. ell. spøg. ell.

(i bet. b.3) hist., polit.) i forb. takke 'af.

5.1) afslutte (ell. afbryde) noget med en
(udtalt ell. antydet) tak. Censor saa gnaven
ud . . og midt i et uregelmæssigt Verbum
takkede han a,L OThyreg.PS.261. navnlig med
særlig anv., dels om (mandlig) danser: af-

bryde dansen (og (med en tak) føre damen
ud af dansen). Cavalererne takkede af, og
førte Damerne til Sasde. Blich.(1920).XV67. {o

smst.XIII.132. Levin, dels: takke (vedkom-
mende) ved en højtideligheds slutning; især

om ældre tiders forhold: takke bryllupsgæster

olgii. for deres nærværelse (og dermed afslutte

festen), at takke af til bryllupper. iJfo<Å.T25.

MO. Køgemesteren . . takkede dd.TroelsL.

XI.130. en Enke, der . . ingen havde til at

takke af for sig (o: ved begravelsen). Karl
Christensen.Hverdagsbilleder.(1902).5L UfF.

II
(1. br.) til af B.1.5: blive færdig med at 20

takke, langt om længe fik (han) takket af.

GJorg.Kluk&Co.[1930] .8. 5.2) (egl.: med
tak) lade en person (især soldater) træde

(midlertidigt ell. varigt) ud af funktion;

afskedige; orlove; aftakke (2.i). Takke
hæren af efter krigen. Moth.T25. Holb.

Heltind.II.28. Naar der takkes af hedder
det: Høire og Venstre omkring, march.
Kierk.VI.369. || mere ell. mindre uegl. *Saa
leg dig, Søvne-tunge Krop,

|
Tak Verden 30

gandske af,
|
Og hviil som i din Gray. Brors.

258. paa en Ordre fra Faderen, der . . be-

tragtede en (saadan) Forbindelse . . som
en skandaløs Mesalliance, takkede (han)
hende &l.Friis-Møll.SB.194. 5.3) intr.: tage
$in afsked, afgaa fra et embede olgn.; af-
takke (2.2). Moth.T25. Professor Mølman
takker af oc Dr. Bang bliver Rector i hans
Stæd.Luxd.Dagb.I.él. Dronning Christina
takker 1664 af fra Regjeringen. iVj/erup. 40

Efterretn.omFr.111.(1817).23. Hostr.DD.104.
Ministeriet takker z,l. Hørup.1.113. \\ med
videre anv.; spec: gaa sin vej ell. ^„uædelt."
I^vin.; eufem., til dels spøg.) dø. *Naar eders
Fader takker af,

| Og han i Jorden legges.

Reenb.1.33. Han dermed takker af og søger
til sit Huus. Anti-Spectator.lO. de andre
(strandplanter blev) forkuede af det domine-
rende Klittag og Marehalm, og de takkede
derfor af for at vende tilbage til deres 50
gamle Ujem. Andres. Klitf.61. (fuin) slog fra
sig med Piben, saa at den stakkels reduce-
rede Genius (o: paa et revnet pibehoved)
svævede i stor Fare for fuldstændig at takke
&i.Drachm.E0.134. UfF.

III. takke, v. ['tags] (tidligere ogs.

(skrevet) tagpe. Moth.T23). -ede ell. (sj.)

-te (se u. udtakke^. vbs. -ning (s. d.). (af
11. Tak) I) frembringe takker (en takket
kant); gøre takket (i kanten). Molh.T27. 60
Nedslag lader sig ofte bekæmpe . . ved at
takke eller forsnævre Skorstenspibens øver-
ste Ktind.VortHj.n,1.26. Hoverdalskovens
morke Forposter takkede Horizonten, Poul
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Hansen.MedKajMunkpaaJagt.(1942).34. tak-

ke et stykke papir
j UfF. ||

pass. takkes
ell. (især, navnlig Qj) refl. takke sig,

fremtræde med takker, med en takket kant
ell. (siksak)linie. *(tordenskyens) Muur . .

var at see |
Som Dovres tykke Fieide, tak-

kede med Snee.Oehl.HK.(1828).67. Klip-
pen takked sig steil.Ing.RSE.VI.279. *den
store Aare paa hans brede Pande

|
sig tak-

ked som et Lyn, naar det slaar ned. Zaa-
lund.F.40. Gavle og Tage takker sig sorte

mod Masmehimlen. Jørg.YD.lOO. 2) i

forb. som takke 'over, om (et slidt)

tandhjul: under sin bevægelse springe en tak

(tand) over; glippe, nu er Lejerne slidt ud og
Hjulene takker over. Anesen. Blod og Staal.

(1931).28. jf.: Aandedrættet takkede over

(0: hos en døende). ErlKrist.MM.246.
IV. takke, v. ['taga] -ede. (af IIL tak;

/. br.) frembringe en skarp, (hurtig)
gentagen lyd (fx. om et maskingevær, et

ur (jf. tiktakke) olgn.). *Ankeruret tikker,

t&kkeT.AndersChristensen.Vedbålet.(1919).47.

Maskingeværerne takkede uaihmdt. KaiHolb.
FC.V.9. han (hørte) Symaskinernes Takken
inde fra Systuen. LeckFischer.Ka.93.

Takke-, i ssgr. (jf. Tak-;. I) (jf. Tak-
sigelses-; af I. Tak (3) ell. IL takke (3);

saaledes (foruden de ndf. anførte) ogs. i

mindre br. ell. let forstaaelige ssgr. som
Takke-digt, -gave, -hymne, -højtid, -kor,

-lyd, -møde, -rim, -salme, -skilling ofl. 2) af

II. Tak (Takke, Tagge), til dels ogs. af

takket (1); saaledes ndf. i Takke-hjul, -klap,

-lidse, -maaler, -olie, -snit, -tunge; om
vekselformer Tak Takke- se u. Takkeolie

;

tidligere ogs. skrevet Tagge-, se u. Takkeklap,

jf. ogs. Amberg. -adresse, -audiens, se

Tak-adresse, -audiens, -bede, v. (sj.) holde

takkebøn, der (vilde) blive festflaget i alle

Byer og takkebedt i alle Kiikei. EBrand.
(Pol.*ya929.14.sp.6). -brev, et. (jf. -kort;

brev, hvori man takker for en udvist venlighed,

opmærksomhed olgn. Sort.(SamlDanskeVers.^
V1.150). skrive T!sikkehTeye.DagNyh."/*1909.

4.sp.l. -banden, part. adj. (poet., sj.) som
føler sig forpligtet (bunden) til at takke (ell.

at føle taknemmelighed) ; i høj grad taknem-

melig. Bagges.IV.184. -bøn, en. (relig.)

bøn, hvorved der fremføres en tak (til gud).

Grundtv.SS.II.205. Maaltidet skal endes med
en værdig Fremsigelse af den lange hebraiske

Ta.kkehf3n.Goldschm.SF.36. han (hører) Præ-
sten messe en Takkebøn, fordi Landet var

blevet frelst fra Krig. SvGrundtv.FÆ. 1. 157.

Schindler.Liturgi.(1928) .313. -da^t en. især

(relig., nu sj.) om dag for en (kirkelig) takke-

fest (-gudstjeneste). Sort.Poet.97. ExtrRel.^U

1722.8. -fest, en. (ænyd. d. ».) spec. (relig.,

hist.) om religiøs fest (kirkelig (jf. -guds-

tjeneste; ell. hedensk), hvorved der takkes for

lykkelige tilskikkelser. Amberg. Gylb.B.15.

i Norden (fejredes) en Takkefest i Høst for

Aarets Aigiøde.TroelsL.VII.7. -fald, adj.

XXIII. Rentrykt '•/, 1946 41
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se takfuld. -gudstjeneste, en, (jj. -bøn,

-fest; relig.). VKorfitsen.F.84. JPJac.1.105.

QP -gæld, en. (jf. Takskyld og II. Gæld
2.2) det forhold (den forpligtelse), at man
skylder en tak, har noget at takke for (især

med forestilling om en (længe) forsømt tak).

Jeg kom for at yde et Afdrag paa en gammel
Takkegæld. Dannebrog.''U1910.3.sp.5. -hjul,
et. (nu vist kun dial.) hjul med takker i

kanten. Amberg. {Taggeh]ul). ConvLex.XV {o

191. VSO. UfF. -kirke, en. (jf. Taksigel-

seskirke; kirk.) kirke, opført som udtryk for

taknemmelighed mod gud (i anl. af en glædelig

tilskikkelse, if. et helligt løfte); votivkirke.

Dagbl.'/ilSSé.S.sp.é. Valdemar den Stores

Takkekirke for hans Frelse fra Roskilde-

blodbadet, Vitskøl ved Limfjorden, ilfacfce-

prang.L.'(1920).23. -klap, en. ^Tagge-.
Viborg.Pl.(1793).138). {dannet af Viborg efter

ty. zackenschote) 3( korsblomstret plante af 20

slægten Bunias (især B. orientalis L.), med
takkede skulper. Hornemann.OP.352. Lange.

Flora.615. -kort, et. (jf. -brevj skrevet ell.

trykt kort med tak for udvist venlighed, spec.

anv. ved jubilæum, bryllup, begravelse olgn.

Søiberg.HK.llO. Selmar.'éOS.

Takkel, et ell. (sj.) en (Slange.ChrIV.
309. HPHanss.T.68). [^tsig{Q)\]flt.(isæribet.

2) takler, {ænyd. glda. takkel (takel)
; fra mnt.

takel, jf. holl. takel, eng. tackle; sml. Takkela- 30

ge, 1. takle samt 11. lidiwl; især ^) 1) (skibs)

-

tov, spec. som del af et fartøjs rejsning
(takkelage); især holl., om et skibs tovværk,
(som del af dets) takkelage. I.l) (nu 1. br.)

i al alm. Moth.T27. *Een vender Seilene, een

løse Takkel strammer. CjPnm.i^j&.65. *naar

en Modvind i Taklerne hv'mer. PAHeib.Sk.I.
323. jf.: (husene) vare opfyldte med megen
Skibs-Takkel og ^eedsk&h.Slange.ChrlV
309. jf. bet. 1.2: Fiskerne . . gaae ud i rum Sø 40

og fiske medens de drive hele Natten igjen-

nem for Taklet alene (0: uden brug af sejl).

Drachm.BF.91. 1.2) i forb. takkel og tov
ell. (1. br.) takkel og top (Thurah.B.234.
IdrætsB.1.379), (ænyd. d. s.; i det mindste

delvis ved omdannelse (omtydning) af udtr.

top og tavl (tagl) olgn., se u. I. Tavl 2; jf.

holl. top ell. touw en takel) som sammen-
fattende betegnelse for et skibs tovværk, (som
del af dets) takkelage. *I Havnen laa en Jagt 50

med Tackel og med Tov (0: udrustet, sejl-

klar). Holb.Paars.243. Kaalund.EE.60. bil-

ledl: *din Miskundhed
|
Er Skibets Tov

og T&kkel.Clitau.PT.195. Nitten Aar igen-

nem . . havde Estrup Stormen uafladeligt

hylende i Tov og Ta,kkel.Stavnstrup.DS.50.

II
synke med tov og takkel olgn., som

udtryk for totalt forlis („med mand og mus").
Den 24 Sept. stødte fire store Svenske Skibe
paa Sandhammeren . . og bleve med Top og eo

Takel og alt Folket. Thurah.B.234. Hrz.D.
11.125.

II
især m. h. t. manøvrering uden

sejl, under vindens pres paa takkelagen alene,

i udtryk som dreje under (Scheller.MarO.

jf. dreje 3.2), drive (Roding.V1.796. Harboe.
MarO.92. Pont.LP.V1.166), len se (se u.

III. lense;, ligge (bi) (SøLex.(1808).16.
Tuxen.Søfart.470. Scheller.MarO.195), sejle
(Rvding. Tuxen.Søfart.470) for takkel og
tov olgn. (dial. brugt billedl., se Kok.DFspr.
1.397. Feilb.). 2) (jf. Lade-, Mantel-, Mær-
se-, Nok-, Side-, Stagtakkel ofl,.) svært tov,

der løber gennem en blok; (svær) talje.

DL.4—2—18. SøkrigsA.(1752).§438. Funch.
MarO.I.124. Scheller.MarO. Takkel-, i

ssgr. (jf. Takkelage-; især ^) af Takkel (1)

ell. (til dels) I. takle.

Takkelage, en. [taga'la'/a] (ogs. (især

tidligere, til dels endnu u^) Takkela(d)8
[taga'laJs] MO.' Gylb.VI.17. VSO. Bardenfl.

Søm.II.139.143.254. jf. Scheller.MarO. —
nu næppe i rigsspr. Takkela(d)se. Moth.T
27. Tode.S.118). {ænyd. d. s.; fra nt. ell. holl
takelasche, takelage; afl. af Takkel; især 4>)
et skibs master og andre rundholter med dertil

hørende tovværk; rejsning (2.3); rig(ning)
(Harboe.MarO. Sal.^XXIII.29); ogs. spec.

(jf. Takkel 1) som fællesbetegnelse for et

skibs tovværk, der hører til rejsningen
(Moth.T27. SøLex.(1808). VSO. MO.), til

dels ogs. (jf. Takkel 2) om talje(værk) (jf.

Kanontakkelage^. *Med en Spring-Dands
Kattespatze

|
Udi Tov og Takkeladse.

Wadsk.l5. i Takkelagen hænge nysgjerrige

Skihsdrenge.Blich.(1920).XXVII.4. Thorsøe.

EM. 7. spec. i forb. løbende (jf. II. løbe

20.2J ell. staaende takkelage, tovværk

til betjening af ræer og sejl, resp. til masters

og stængers forstøtning. Funch.MarO.11.139.
SaVXXIII.29.

il (1. br. i rigsspr.) med
videre (billedl.) anv., om udstyr paa en vogn
(Bagges.DV.X.241) , en ridehest olgn. (Biehl.

DQ.III.38) ell. (spøg., nedsæt.) om (dame-
hvt med) høj hovedpynt olgn. (HCBunkeflod.
ViserforSpindeskolerne.^(1784).37. UfF.).

\\

hertil (jf. Takkel-^ 4>- ^W' ^owi Takkelage-
arbejde (spec. om matrosers arbejde med
takkelagen. Scheller.MarO.), -bolt (til fast-

gørelse af tovværket olgn. Funch.MarO.II.
139), -hus (Cit.l721.(KbhDipl.VIII.517).

Scheller.MarO.) ell. -magasin (Bardenfl.

Søm.1.55), -mester (Luxd.Dagb.1.429. jf.

Takkelmesterj, -pram (til transport af takke-

lage. Funch.MarO.11. 139. Bardenfi.S0m.II.

48), -skriver (som fører bog over takkelagen.

VSO.) ofi.

Takkel-baadsmand, en. baads-

mand, som forestaar taklingen af et skib.

VSO. Bardenfl.Søm.II.117.140. -bræt, et.

bræt med en lille model af et skibs rejsning

(takkelage). Harboe.MarO. SaVXXIII.29.
-bændsel, et. bændsel paa enden af et tov;

takling (2). -bind s el: Funch.MarO. 1.49.

-garn, et. (tjæret) sejlgarn til (takkel)bænd'

sier olgn. Harboe.MarO. KuskJens.Søm.4.
Takke-lidse, en. Y (slange)iidse med

skarpe bugtninger; takket lidse. Manufakt.
(1942).lll.
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Takkel-jolle, en. (jf. Takkel 2 og

I. Jolle 2) tov, som løber igennem en blok i

mastetoppen og bruges ved ophejsning af

takkelagen, naar et skib skal tiltakles. Harboe.

MarO. Bardenfl.Søm.II.48. -loft, et. loft

(1.3.2), i alm. over takkelagehuset (-maga-

sinet), anv. ved tildannelse af takkelagen.

EPont.Ailas.II.151. Bardenfl.Søm.1.55. -'lo-

ber, en. til Takkel 2 og Løber 4.3 (jf. Talje-

lober;. VSO. Tuxen.Søfart.470. -mester, lo

en. (jf. Takkelagemester; foræld.) søofficer,

der forte tilsyn med fremstilling og reparation

af orlogsskibenes takkelage. SøkrigsA.(1752).

§410. Bergs.FD.91. -naal, en. naal til brug

ved takling (2). KuskJens.Søm.29. -skinne,
en. flad jærnskinne (med øje) til fastgørelse

af den staaende takkelage. Harboe.MarO.
-stBng, en. stræber (2.2) med øje. Funch.
MarO.1.54. -tov, et. {ænyd. d. s.; nu sj.}

tov i et skibs takkelage; takkel (1). Holb.Paars. 20

233. Oehl.Helge.(1814).154. -værk, et. (nu
\. br.) tovværket paa et skib; takkelage. Reiser.

Y281. Hauch.LDR.87. -væsen, et. (1. br.)

sammenfattende betegnelse for, hvad der hører

til et skibs iiltakling. MO.^ Scheller.MarO.

takke-løs, adj. se takløs. -maal,
et (Frimærkesamleren.1922.19) ell. -maa-
ler, en. (jf. Takningsnøgle, Taktæller;

fagl.) apparat, hvormed et frimærkes takker

maales. DanmarksFrimærker.(1925).26. -of- 30

fer, et. se Takoffer, -olie, en. (ogs. Tak-j.
(til II. Tak 2.2; jf. -salve; apot.) en mod hæ-
morroider (takler) anvendt olie. FolkLægem.
111.108. -salve, en. (til II. Tak 2.2; jf.

-olie ; apot.) en mod (smertefulde) hæmorroider
(takker) anvendt salve. Bossel.Jordemoder-
kunsten.(1754).32. Panum.580. VareL.*843.

•HSingy en. (ænyd. d. s.; især relig.) sang,

hvori en tak (især: til gud) udtrykkes. Salm
Hus.28.3. Grundtv.SS.1.439. Gaa ind i hans 40

Porte med Takkesang (1871: Vnis).Ps.lOO.

4(1931). jf.: *(nattergalen) en Takkesang
nu flfliter

|
For forhen nydte . . Glæder.

Bredahl. V. 186. O -skrivelse, en. ('Tak-.

HCAnd.BCÆ.II.263. Wied.S.lll). (jf.-hiev).

BibHotH.*ll.355. -Skyld, en. se Takskyld.
•nit, et. (nu næppe br.) tandsnit (2), især
jKit! gesimsen af en søjle („kalvetænder"; se

Kalvetand 2). Jlrn&erg.(Taggesnit). Convljex.

XI 1. 711. 50

takket, adj. ('taqo<] (tidligere ogs.

(skrevet) tagget. Molh.T23. vAph.Nath.VI.
300.517. Viborg&Neerg.HB.32). (ænyd. tak-
ket, tagget; af II. Tak ell. (til dels) perf.

part. af III. takke 1)
I) til II. Tak 1 (ell. III. takke i;.- som

er karakteriseret ved ell. danner en brudt
linie (rand) med et ell. flere fremspring (og
mellemliggende indsnit) ell. (sjældnere) med
et fil. flere indsnit (fra en i øvrigt (næsten) M
li'l rand); forsynet med takker; især tid-

Ivjire (tpec. i formen tagget; ;/. Moth.T23):
fornynet med (mange) spredte takker; pig-
get; nu navnlig: forsynet med en (regel-

mæssig) række af takker (langs ran-
den) ell. (i randen) udløbende i (et vist

antal) takker (jf. otte-, nitakket ofl.); ogs.

(jf. taklinietj om hertil svarende (brudt)

linie: siksakformet; bl. a. om murværk,
(hus)gavl (HCAnd.(1919).III.361. Jørg.LT.
167. jf. kamtakket^, om (konge-, greve)krone

(Oehl.XXX.lll. jf. nitakket samt: femtak-
ket Krone. Mit bedsteKunstværk. (1941). 82),
om fjæld(kam) (Kaalund.SD.36), frimærke
(Fedders.S.II.154), (tand)hjul (LTid.1735.

398), savklinge (jf. Drachm.STL.151), Y
(takke)lidse (Manvfact.(1872).341.388), (li-

nie, som tegnes af et) lyn (Oehl.XXV.12.
NPWiwel.JL.106) , spec. (jf. rund-, sav-,

spidstakket; bot.) om bladrand (vAph.Nath.
VI.517. Drejer.BotTerm.160. SaVXXUl.
30). en beenig og tagged ^r?is.å. vAph.Nath.
VIIL199. en takket (nu: pigget, tornet

olgn.) Busk havde viklet sig ind i hendes
flagrende Kl3sdeT.Birch.II.66. (hun) gik
med takkede Mamelukker. VKorfitsen.KF.l.
de Linier, der danner Pæl, Bjælke o. s. v. (i

et vaabenskjold), kan være takkede i spidse

YmkleT.PBGrandjean.Heraldik.(1919).97. jf.

:

en syvtakket Stierne. LeckFischer.Ka.161.

2) (især O ell. jæg.) til II. Tak 2.i, om
hjort olgn.: forsynet med takker (gevir).

Bagges. L.II.23. *(hjorten) reiser takket Isse.

FGuldb.I.280. jf.: en høitakket Hiort.

Bagges. L.II.334. \\ spec. i ssgr. (m. num.
som første led; jf. -enderj til II. Tak 2.i i

bet.: ende (1.3.2): tolv- (NPWiwel.JL.33),
tyvetakket (OFMull.(SkVid.VI.149)) ofl.

Takke-tale, en. tale, hvori der takkes,

spec. (jf. Gen- 2, Svartale^ af den i en ell.

flere tidligere taler fejrede person. Ing.RSE.
X.67. VilhAnd.Litt.il.835. -tunge, en.

(haandarb.) ved kniplingssyning, især i flt.,

om trekanter syede med knaphulssting. Vort

Hj.111,1.19. -visit, en. visit, som man
aflægger for at takke (i henhold til konvenien-

sens regler). Hjemmet.l912.789.sp.l. Soya.

FH.124.
1. takle, v. ['tagla] -ede. vbs. -ing

(s. d.). (ænyd. d. s.; fra nt. holl. takelen, jf.

eng. tackle (se tackle^; til Takkel; ^)
I) som udtryk for et skibs udstyrelse (med
takkel (1), takkelage). I.l) udstyre (et skib)

med takkelage, takkel (1) (og saaledes

gøre det sejlklart); ogs. m. h. t. mast, raa osv.,

der forsynes med tilhørende tove (takkelage).

*lland stræber, hånd skynder ved Nat og
ved Dag

|
At lade de Seylere tackle. »S'ori.

HS.Dl^. at takle en Raac, en Stang. »SøLex.

(1808). Skibene bleve tjærede og taklede.

HCAnd.(1919).l.l81. Harboe.MarO. Skip-

peren beordrede Faidrebstrappen taklet og
hevet over \\e\\\r\gen.Drachm.PV.42. •Ul-

tima Thule taklcd sine Snækker../ør5f.f/dt;.

Digte.(1944).322. jf.: en Uag bryder Isen

og gaar til Havs, Skibene takler og provian-

terer og gaar samme \e].AndNx.PE.II.149.

II
part. taklet brugt som adj. (jf. fregat-

41*
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(Sal.VIL99), luggertaklet;. Moth.T27. got,

slet taklet Skih.SøLex.(1808). taklet som
Brig. Scheller.MarO. || i forb. m. adv. (jf.

af-, op-, til-, udtakle;, spec: takle af,

d. s. s. aftakle. Moth.T27. *snart hine stolte

Master |
. . til Hvile takles td.Falsen.IM2.

Scheller.MarO. Nu have de snart taklet
Skibet ii\.VSO.VII.105. 1.2) (1. hr.) intr.,

om skib: takle godt, have en god (vel an-

bragt) takkelage. VSO. 2) m. h. t. (ende af lo

et) tov olgn.: omvikle med (takkel)garn;

belægge (7); besætte (1.7). at takle en Tamp.
SøLex.(1808). Harboe.MarO. Tovværk, der

stadig anvendes, vil efterhaanden løbe op,

hvis det ikke t&kles. KuskJens.Søm.29. 3)

overf. anv. af bet. 1, især (talespr., ofte iron.)

som udtryk for (overdrevent pyntelig) udsty-

relse m. h. t. klæder, pynt; ofte i forb. takle
til. Den Flane, der har netop lært

|
at . .

udmale sig | og underligen takle Haaret til. 20

FGuldb.II.203. jeg (blev) erklæret for fuldt

taklet og sendt ned for at indhøste Onkels
Beundring. Bergs.GF.II.14. Byen . . krævede,

at han skulde takle sig om (0: være finere

paaklædt). Søndagstøjet var ikke en Smule
for godt til Hverdag herinde. ^.ndiVaj.PJS.//.

57. jf bet. 1.2 (sml. Rubow.SP.209): (det) tak-

ler (o: passer) . . hel vel til en Aventure (som)

Ulrik Christian fortalte mig. JPJac.1.113.
II. takle, v. se tackle. 30

Taklins, en. flt. -er. 4^ ') vbs. til

I. takle 1(1); ogs. konkr., om (del af) takkel,

takkelage (jf. OpfB.Hl.488). Moth.T28. Sø
Lex.(1808). fart og takling, se Fart 1.4.

2) vbs. til I. takle 2; især konkr.: takkel-
bændsel; besætning (l.t). SøLex.(1808).
KuskJens.Søm.4.29.

tak-liniet, adj. [II.l] (sj.) karakteri-

seret ved en ell. flere takkede (siksakformede)
linier, takliniede, slanke FiedeT.JPJac.I.240. 40

-los, adj. ((i bet. 1) ogs. takke-. Moth.T25.
HFEw.SK.1.110. jf. MO. Feilb.). (ænyd.
d. s. (bet. 1)) I) (især Qi; nu 1. br.) om per-

son(s adfærd, hjælp osv.): som ingen tak

faar, ikke lønnes med tak. *takløst Arbeid.
FGuldb.Over3.afPlautus.I.(1812).32. Kærlig-
heden . . er navnløs og t&kløs. DagNyh.^*U
1929.9.sp.6.

II
ordspr. tak(ke)løs mand gør

aldrig tækkelig gerning (0: opmuntres, til-

skyndes ikke til venlig adfærd, hjælp). Mau. 50

10023. CBernh.NF.X.393. tak(ke)løs gerning
er altid tung ell. svær at bære. Mau.2930.
Molb.DH.I.156. Knst.Ordspr.346. Feilb. 2)
(sj.) om person: som ikke yder tak; utak-
nemmelig. *Takløse, bliv! men du er Aarsag
i,

1
At jeg ei flyer, og bliver her som Slave.

Meisling.MK.217. smst.175.

taknemmelig, adj. (ogs. skrevet tak-
nemlig. Kierk.lV.15. Goldschm.Hjl.il.46.95.
263. Gjel.T.32. jf. Glahder.Retskr.(1938) samt eo
Levin.Gr.I.39.1I.50). [tag'næm'U ell. (nu
sj.) tag'næm'eli] adv. d. s. ell. -t ell. (f) -en
(Moth.T24. JBaden.DaL. Molb.HO.). (ænyd.
glda. d. s. (ogs. i bet.: paaskønnelsesværdig,

behagelig), sv. tacknåmlig, no. takknemlig,
isl. J)akknæmiligr, behagelig, mnt. dankname-
lik, behagelig, jf. (som adv.) fsv. taknemme-
lige, mht. dancnæmliche (mnt. danknamich-
liken, til adj. danknamich;,- afi. (egl. som
adv., ligesom sandelig til sand olgn.) af
ænyd. glda. taknem, taknemmelig, behagelig,

sen. oldn. J)akknæmr, mht. dancnæme, af
I. Tak og nem (som i oldn. fastnæmr, net-
næmr ofi., se u. nem^; jf. taksom) I) som
tager mod noget med (oprigtig) tak; som er

(naturligt) tilbøjelig til at erkende og gengælde
(og glæder sig over) venlighed, gave, hjælp
olgn.; som (i høj grad) paaskønner en ven-
lighed olgn.; ogs. om følelse ell. adfærd, der
er knyttet til, vidner om en saadan egenskab;
erkendtlig; (i høj grad) paaskønnende;
ofte i forb. m. hensobj. ell. præp. (i) mod
(Kierk.lV.15) ell. med angivelse af aarsagen
(venligheden) ved præp. for ell. (sjældnere)

over (SvLa.HjG.264). Hvo som er tak-
nemmelig, er som den, der offrer fiint Meel.
Sir.35.2. mit taknemmelige Hierte er saa
ovenfuldt.Panteto.///.S6. Jeg er Guderne
taknemlig for alt Ski0nt.Goldschm.Hjl.il.46.
Hun var taknemmelig for lidt. AaDons.S.112.
bevare, have (en, noget) i taknemmelig
erindring j som brev-underskrift: Deres tak-
nemmelig(t) hengivne N. N. HGAnd.BC.IV.
325. en taknemmelig sjæl, se Sjæl 6.2. jf.

bet. 2: Hun var en taknemmelig Tilhører.

Schand.SB.128. 2) om ting, mulighed olgn.:

som modtages (udnyttes osv.) med tak, gør

vedk. person taknemmelig (1); især: som
uden stort besvær giver mulighed for
opnaaelse af et tilfredsstillende resul-
tat; som lønner sig (godt), er nem, fordel-
agtig, behagelig, fornøjelig (at have,
bruge, udnytte). Levin, mit Drama . .

havde hvad Skuespillerne kalde „taknemme-
lige" B,o\\eT.Oversk.L.387. Cornelia . . satte

sit Haar, der saa langt det end var, var et

meget taknemmeligt Haar at sætte op.

JFibiger.(Diod.)MS.73. en let og taknem-
melig Opga.ye.Vodskov.SS.105. det var saa

taknemligt at drille hende. Gjel.T.32. Mar-
grethenellike er en meget smuk, taknemme-
lig og længeblomstrende Gimppe. HavebrL.*
1.217. -hed, en. (ogs. skrevet Taknem-
lighed. Holb.llJ.V.9. sa.Ep.V16. Kierk.IV
15. Bang.S.252). (ænyd. d. s., glda. tak-

næmeligheth (Kempis.59); jf. I. Tak 1 og

Taknemmolse; især Qj) den egenskab, det for-

hold at være taknemmelig (1), at skylde en

tak; taknemmeligt sindelag; taknemmelig fø-

lelse, vise Taknemmelighed. Sir.30.6. intet

uden Døden skal betage mig den Estime,

Ærbødighed og Taknemmelighed, jeg er

min Naadige Frue Tligtig. Holb.Usynl.II.4.

ieg er hannem ald taknemmelighed og er-

kiendelighed skyldig. Cit.1727. (Falsteriana.

70). Altid skal mit Hierte med Taknemme-
lighed erindre disse Velgierninger.Bagf^es.

Ungd.I.41. At vi ved dig nyde megen Fred
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. . det erkende vi med al Taknemmelighed
(1819: Taksigelse). ApG.24.3 (1907). jeg er

henrykt for den Ordning og villig til at være

rigtig flittig af pure Taknemmelighed. iV^a<

Tid.*/il944.9.sp.4. i irev-underskrift: i ell.

med (den) dybeste ell. inderligste taknemme-
lighed olgn. UCAyid.BC.lV.325. talem.: tak-

nemmelighed er hjertets hukommelse. Ar-

laud.295. smaa bidrag modtages med tak-

nemmelighed, se smaa 3.2. || hertil ssgr. som lo

Taknemmeligheds-følelse (Winih. Breve.

(1S80).41. Holst.V.236. jf. Taknemmelse;,
-gave, -gæld (det forhold at være bunden
(forpligtet) ved (modtagen venlighed, der har

fremkaldt) taknemmelighed (jf. Takkegæld^.
PalM.TS.13. Schand.Fort.356), -minde ^et

TaknemUghedsminde fra dem Alle paa de

gamle, gode Mollerfolks GT3i,y.Ing.L.IY203.

jf. -tegn og II. Minde 4:), -tegn (et tegn paa
ens taknemmelighed. (Kalk.V.1047). EPont. 20

Atlas.II.235), -udtryk, -ytring ofl. \ Tak-
nemmelse, en. taknemmelighedsfølelse;

taknemmelighed, (han) flød hen i Taknem-
melse mod sin lille 'D&tteT.Buchh.S.233.

Taknins, en. (især fagl.) vis. til III.

takke (1); navnlig konkr., om takket kant,

takker, den nu (for frimærker) officielt fast-

slaaede 1ai]ixång.DanmarksFrimærker.(1925).

27. Takning8-nø£:le, en. (jf. Tand-
nøgle 2; fagl.) d. s. s. Takkemaal(er). 30

FRenne.MinFrimærkesamling.(1934).47.
Tak-næb, en. [II. 1] (zool., nu næppe

hr.) i flt., om andefugle (Anseres, Lamelli-

rostres) (hvis næb i kanterne er forsynet med
kegleformede takker). Liitken.Dyr.^197 . -nseb-
bet, adj. [II.1] (zool.) i flt.: taknæbbede
(spurvefugle), ældre betegnelse for en
gruppe spurvefugle, hvis overnæb har et frem-
spring (en „tand") paa hver side; Oscines

dentirostres. NordConvLex.il.467. Sal.XVII. 40

136. -offer, et. (1. ir. Takke-. SalmHj.
13.3. Holst.LUbl.201). (ænyd. tak(ke)offer;

især relig., bibl.) offer, der bringes (gud,
guderne) til tak. 3Mos.3.1. VSO. MO. Det
gl.TestamenteskanoniskeBøger.(1933).950.

||

med videre (uegl.) anv. NyerupRahi.VI.220.
Deres Brudegave . . var et Takoffer. /soA;

Din.FF.289. -olie, en. se Takkeolie.

I. Takf*, en. [tags] (nu sj. m. lat. form
Taxus. JBaden.FrO. HCAnd.(1919).V20. 50

t Taxis, jf. Taxis-Træ. OeconJourn.1757.440.
Adr.*M762.8p.lO). flt. d. s. (UVClaus.H.189.
Nystrøm.NØ.142) ell. (sjældnere) -er (Biehl.

DQ. 1.106. EStokkeiye.Avalon.(1916).29) ell.

(tj.) -e (Amierg.). (ty. taxus (tax), holl.

taxus (taxis); af lat. taxus; ;/. Barlind og

Ibenholt 2) 3( naaletræ. af slægten Taxus
L., især arten T. baccata L., nu (i Danmark)
rugsten kun som dyrket iusk (i haver), anv.
i (klippede) hække olgn.; ogs. om træels eo
(sejge, stærke) ved (FagOSnedk.). Oehl.NO.
(1819).127. hoie, tætklippede Hække af . .

Tax.Bergs.BIUO. CVaupell.S.Sl. i Broraølle
ved A moseåen (findes) Danmarks stør-

ste ta.x.HYClaus.(Aarb.1916.201). UaveirL.'
11.428.

II
hertil ssgr. som Taks-allé, -busk

(Pont.M.48. Taxus-: Oehl.Er.IIL134), -hæk
(Tolderl.F.1.79. Havegang med klippede

Ta.x-liiBkkeT.Drachm.F.1.89), -træ (Viiorg.

Pl.(1793).201. Lange.Flora.34. Taxus-: Ueib.

Poet.XI.179. Taxis-, se sp. 649''\ om ved:

Et Bord af Taxtræ.F/SO.; ofl.

II. Taks, en. [tags] flt. -e (VSO. MO.).
{ænyd. d. s. (LycheBogen.(udg.l917).68), sv.

tax(hund), grævlingehund, jf. no. dial. toks

(i ssg. svintoks, grævling); fra nt. tachs

(tacks), grævling, holl. taks, jf. hty. dachs)

I) ('„Bruges undertiden." FÅO. MO.; nu
næppe ir.) grævling (1). en graae Brok eller

Tax udi blaat Feldt.LTid.2724.3i4. CGRafn.
(PhysBibl.II.26). Meyer.' || hertil ssg. Taks-
hund, d. s. s. bet. 2. Adr.^'/il762.sp.l6. VSO.
MO. Meyer. 2) (som forkortelse af Taks-

hund; jf. Grævling 2; mindre br.) græv-
lingehund; gravhund. Brehm.Patted.217.

Meyer.' jf.: Tax (er) et ikke jægermæssigt

Navn til Gr&vhnnden.Weismann.Jagtleks.
III. Taks, en, se Takst.

Taksa, en. ['tagsa] (alm. skrevet Taxa^.

flt. -er [itag,saJar] (PoV'*1929.2.sp.l). (dan-

net af Taksameter(droske) ; jf. Taksi; især

talespr.) en med taksameter (II) forsynet
droskebil (der er berettiget til at tage hyre

paa offentlig gade ell. plads). PLevin.RF.60.

ORung.LO.246. (de spurgte) om vi ikke

skulde tage en Tåxa..ERode.JM.48. \\ hertil

ssgr. som Taksa-bil (LSal.XI.504), -chauf-

før, -holdeplads (JesperEw.PF.147.241),

-vogn (MKlitgaard.MS.186).

Taksadør, en. se Taksator.

I. Taksameter, en. [tagsa'me^dar]

flt. -met(e)re. (ty. taxameter; af Taksa-
meterdroske olgn.; nu sj.) taksameter-
droske; taksa. Knagsted kom flyvende i

„Taksameter" ud gennem Brandenburger-
thor.Wted.Zna.i2I. »Henslængt i Taksa-

metren |
maler vi ud i M-øik&t. JVJens.Sk.

194. II. Taksameter, et ell. (1. br.) en

(MLorentzen.AL.56). [tagsa'me'dar] flt. -me-
t(e)re. (ty. taxameter; af mlat. taxa, vur-

dering (jf. taksere, Takst^, og -meter, -maaler

(jf. I. Meter og Baro-, Termometer^; især

fagl.) et i hyrevogne ((taksameter)drosker)

anbragt apparat, der ved udmaaling af
den kørte distance kan angive den
hertil svarende afgift. Meyer, de i Dro-
sker anvendte Taksamctre. Op/B.* i/. iSi.

Taksameter-droske, en. [II] (jf.

-vogn og I. Taksameter; nu især fagl. ell. fs)

hyrevogn (hestevogn, automobil) med taksa-

meter; taksa. Bek.Nr.43*''tl936.§25. -kusk,
en. [I] (nu sj.). Taksamcterkuskens Datter.

FristrupdtRicard.(operettetitel.1902). -nr, et.

[II ell. I] (nu 1. br.) d. s. s. II. Taksameter.
PDrachm.D.119. -vog^n, en. [II] (jf. -dro-

ske; nu 1. br.). StDrew8en.K.205.
Taksation, en. [tagsa'/o'n] flt. -er.

(af lat. taxatio (gen. -onisj; især emb., fagl.)
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handlingen at taksere; (embedsmæssig) takse-

ring; ogs. om denne virksomheds resultat:

ansat værdi(heløh) olgn. (jf. LollO.);

(forst.) spec. d. s. s. Skovtaksation. Slange.

ChrIY939. Harboe.MarO. Taksationen af

Indboet. Tilsk.W18.1 1.130. \\ hertil ssgr. som
Taksations-bog (ForstO.), -forretning

(JBaden.FrO. HandelsTekn.358), -kommis-
sion, -lære (ForstO.), -mand (Baden.

JurO. HFB.1936.471. jf. Takseringsmand;,
-omkostning, -værdi ofl. Taksator, en,

[tag'sa'tcor] flt. -er [tagsa'toTar, -'to-(r)j]

(af lat. taxator; jf, Taksatrice, Taksator;

især emb., fagl.) vurderingsmand; per-
son, der foretager taksation; takserings-

mand. JBaden.FrO. KnudPouls.BE.173.
||

(forst.) spec. d. s. s. Skovtaksator. ForstO.

Taksatrice, en. [tagsa'tfi'sa] flt. -r. (fra

fr. taxatiice; især fagl.) kvindelig taksator.
Meyer, den beskikkede Taksatrice (vurde-

rede den afdødes ejendele) til Arveafgift og
Fordeling. GyrLemche.BD.132. Taksator,
en. [tagsa'tøV] p. -er. (tidligere Taksadør
(Taxadeur). Cit. 1706. (PersonalhistT. 1937.

142). Luxd.Dagb.I.193). (jf.ænyd. (hest. f.fit.)

taxediuerne (Vider.III.379); fra fr. taxa-

teur; formen Taksadør vel efter Asseuradør,
Leverandør olgn.; nu 1. br.) taksator,
vurderingsmand, tidligere spec. ved told-

væsenet. Meyer.^ BiogrL.^XXI.424.
Takse, en. se Takst.

Takser-borg:er, en. ^Taksere-. DL.
3—6—4. VSO. MO. LSal.XI.471). (ænyd.
taxereborger(e)

; jf. taksere 1 og Takst 2;

foræld.) især i flt., om borgere, der (i tids-

rummet 1619-1837) foretog skatteligningen for

en købstad. Moth.T29. Anordn.^'/iol837.§21.

taksere, v. [tag'se^ra] -ede ell. (nu sj.)

-te (jf. Moth.T29). vbs. -ing (Kalk.V.1053.

Slange.ChrIV.189. VSO. MO. Saaby.") ell.

Taksation (s. d.). (ænyd. d. s.; af lat.

taxare; jf. Taksameter, Takst samt II. taste)

I) (især fagl., emb.) efter et (fagkyndigt)
skøn vurdere noget m. h. t. værdi, størrelse,

(yde)evne olgn., ofte m. præp. for (LTid.
1728.248) ell. (nu alm.) til (og nøjagtig be-

stemmelse ved en talangivelse) ; tidligere spec.

(jf. Takserborger og Takst 2): foretage
skatteligning; (an)sætte i skat. DL.3—
6—5. Adelen . . skulle taxeres for hvor
mange Heste og Knægte, de skulle holde.

Slange.ChrlV.171. Det er 117 Aar siden alle

Gaarde og Huse i Kiøbstæderne blev taxe-
rede til Grundskat, skede 164:5. Adr."/»1762.
sp.2. udmeldte Mænd (mødte) for at syne og
taxere bemeldte GaaTd.Hylling.HJ.97. jf.:

„Aa Snak, Trine ! Du er over tretusind Mark
Banco værd." — „Du taxerer rask." Heib.
April.69. m. h. t. straf: Smaaforseelser blev
takseret til Indespærring paa Vand og Brød.
JosefPetersen.VitusBering.(1941).20. (jf. po-
lice med takst u. Takst 1; forsikr.:) takse-
ret Police: en saadan, hvorved den for-

sikrede Genstand paa Forhaand ansættes

til en bestemt Nærdi. JurO.(1934).145. Las-
sen.SO.510.

II
med videre anv., uden fore-

stilling om pengeværdi olgn.: vurdere;
værdsætte; ogs. (jf. bet. 2; især i folkeligt

spr.): betragte vurderende, kritisk, at

skiønne paa og retteligen taxere og sætte

Priis paa deres Ungdoms Education.Gram.
Breve.232. han har en ganske egen Maade
at see paa, saa bestemt, saa iagttagende, saa

10 taxeTende.KierkJ.376. Værdien af disse Da-
tidens Karakterer takseres nutildags ikke
\iø]t.TroelsL.BS.1.212. 2) f dadle; laste;

irettesætte. Kongen af Persien . . heglede

ham offentlig igiennem . . og taxerede hans
Ufornuftighed i at angribe Fienderne.LTid.
1727.166. Cit.l745.(DMag.l.258). Takse-
re-borger, en. se Takserborger. Takse-
ring, en. vbs. til taksere (s. d.). \\ til taksere

1 (især fagl., emh.) ssgr. som Takserings-
20 mand (taksator; taksationsmand. Leth.(1800).

FarumEr.46. ForrO.), -regel, -sum, -værdi
ofl.

Taks-hund, en. se II. Taks 1 (og 2).

Taksi, en. ['tagsi] (alm. skrevet Taxi).

flt. d. s. (PoU"U1945.5.sp.l) ell. -er [itag-

(i)si(J)3r] (DagNyh.^U1931.Sønd.ll.sp.2). {fra

fr. eng. ty. taxi, af fr. taximétre, eng. taxime-

ter(cab), taksameter (I); (om danske forhold)

1. br.) taksameterdroske; taksa. Der holdt

30 en Taxi ud for Nr. 24 Essex Street Strand.

Rosenkrantz.AG.5. ERode.JP.44.
tak-sige, v. ['tag|Si'(q)a ell. tag'si^qa]

{ænyd. d. s.; dannet til Taksigelse; 1. br.)

fremføre (sin) taksigelse; sige tak; takke.

HMikkels.D.172. Onsdagen før Brylluppet

. . mødte man fra hver Gaard og Hus med
sin Føring. Da var der Travlhed med at

tage imod, beundre og tak^ige. PRMøll.SS.
47. *0, skønne Dag, taksigende jeg drager

|

40 hver Duft og Farve . . nænsomt ind. Bønne-
lycke.F.7. -sigelse, en. [itag|si?(q)olsa ell.

i alm. tag'si'qalso] flt. -r. {ænyd. d. s.; til

sige tak (1.3.4); især Qp, navnlig højtid., bibl.

(se dog Feilb.); jf. taksige) det at sige tak;

ytring af tak(nemmelighed) ; (oprigtig) tak;

ogs. (jf. II. takke 3.3 ; relig.) om (taknemme-
lig) lovprisning, lovsang olgn. ell. om takke-

gudstjeneste, i forb. holde taksigelse
(JJuel.lOO. Holb.Ep.1.27. jf. Taksigelses-

so bøn, -fest ndf.). med Taksigelser (1931:

Takofrej vil jeg betale dig. Ps.56. 13. *For
Guds Velsignelse opstig |

Taksigelse til Him-
merig IGntndto.S'S.///. 75. Doctoren er en

sjelden Mand . . Læse vi ikke hvert Øieblik

en Taksigelse til ham i Adresseavisen, at

han nu har hjulpet Den, nu Den, uden at

fordre Betaling. Hrz.V22. Jeg fik (som teater-

kritiker) mange Taksigelser fra Skuespillere.

Schand.0.11.47. (nu 1. br.) i forb. gøre
60 taksigelse: Joh.6.23. Grundtv.SS.il1.9.

\\

(tidligere) i konventionelle høflighedsudtryk.

Ihr Herren Collegæ, aflegger min Hilsen og

Taksigelse til det lovlige Raad og forsikrer

dem om min 'PTotection. Holb.Kandst.111.2.
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Langebek.Breve.l. Formeld min Taksigelse.

PEMilU.'llS. Det er en høflig Taksigelse for

Låån. Heib.Nei.(1836).55. Nu ville vi drikke

et Glas til skyldig Taksigelse. VSO. jf. Feilb.

jf. I. Tak 4(i): „der er en Gylden, om hånd
icke vil forsmaae." — Henrich: „Ach storste

Tacksigelse." Holb.Kandst.IY7. „jeg ønsker

megen Lykke til, snart at faae Arvinger."
— „Underdanig TaksigelseV'Skuesp.IX.234.

!\
hertil (jf. tilsvarende ssgr. m. Takke-; nu lo

. br.) ssgr. som Taksigelses-brev (takke-

brev. Amberg. EBrand.Br.II.134), -bøn (Paus.

CU. 11.257), -fest (Kalk.V1048. Balle.P.

247. LovL.VI.8), -kirke (takkekirke. Tak-
sigelseskirken, navn givet en kirke i Kbh.,

„fordi Danmark undgik Inddragelse i Ver-

denskrigen" (1914-18). Trap.*1.274), -kort
(takkekort, trykte Taksigelseskort. VortHj.

IV,1.108. Soya.HF.49), -tale (takketale.

vAph.(1764). Ing.L.IVSO) ofl.

Tak-skrivelse, en. se Takkeskrivelse.

I. -skyld, en. (^Takke-. AndNx.FD.73).

(jf. Takkegæld; i rigsspr. CJ, 1. br.) det for-

hold at skylde ell. følelsen af at skylde en tak,

at være en takskyldig; takskyldighed. OvStaf-
feldt.DenpoetiskeKonst.(1826).20. MO. Kir-

sten viste sig grebet af Takskyld mod
Erik. HansPovls.RF.18. Gravl.EP.250. II.

-skyld, adj. se -skyldig, tjj -skyldig,
adj. (f -skyld. Holb.NF.(1728). 1.257 (4.udg. 30

(1741).259: -skyldig^;, (jf. I. Tak 3.*; som
skylder en tak; (som er en) tak skyldig, (især

anv. som præd.). jeg er din Moder Tak-skyldig,

efterdi hun opfostrede min Dotter udi min
Fraværelse. //oii.Pern./.7. Med de venligste

Hilsener . . forbliver jeg Deres bestandig
takskyldige og inderlig hengivne Peter Fen-
ger. CiU832.(Grundtv.B.II.208). Neergaard.

Er. 1. 182. jf. -skyld: dansk Teater staar i dyb
Takskyldighed til den Mand. Danwarfct 40

FestogGlæde.V.(1935).225.

taksom, adj. ['tagdjSComC)] {ænyd.
d. s., SV. tacksam, jf. oldn. J)akksamligr; til

I. Tak; nu O, 1. br.) taknemmelig. *Saa er

mit Ønske hørt, jeg døer i Taksomst Tanke.
LTid. 1729.575. Vognen vilde holde naar jeg

befalede, jeg var meget taksom derfor.

HCAnd.BC.lI.197. MylErich.Is.l74. -hed,
en. ^ænyd. d. 8., sv. tacksamhet; nu G), 1. br.}

taknemmelighed. Alt hvad Nyt lustitz Raa- 50

den kan skrabe samen og meddele mig, vil

ieg tage imod med al Ta.kaomhed. Langebek.
Breve.198. MylErich.S.108. KMunk.Ei.95.
Takst, en. [tagsd] (tidligere ogs.

Tak8(e). Tåxe.MCBruun.JSR.2'58. JBa-
den. FrO. Meyer. best. f. T&xen. Seidelin.

192). flt. -er. (ænyd. taxt, tax, glda. tax,

afgift, 8V. taxa, no. takst, ty. taxt, tax ell.

(nu) taxe, eng. tax, fr. taxe; af mlat. taxa,
til lat. taxare, se taksere; formen Takst eo

rimeligvis ved omdannelse efter Tekst olgn.)

I) (navnlig emb., fagl.) i al alm.: en efter

vurdering ell. skøn (især officielt) ansat
værdi (spec: pris, pengebeløb) for en vis

enhed, navnlig som led i et system, et skema
med angivelse af saadanne værdier; ogs.:

fortegnelse, udregningsskema, regula-
tiv med angivelse af saadanne vær-
dier, (sats (3.4) i en) tarif olgn.; saaledes i

talrige ssgr. som Apoteker-, Grund-, Havne-,
Kapitels-, Porto-, Sportel-, Sporvognstakst

ofl,. de (skal) giøre en billig Taxt paa Vin,

Salt og &nåGt.DL.3—4—8. *Hand (0: Per
Degn) Mæsterligen veed paa Psalmer Taxt
at sætte

|
Naar hånd kun lidet faar, saa

siunger hånd de slette. Holb.Paars.40. Taxt
for Avertissementer. ^dr.*/ii762.S. Naar det

saa er bestemt, hvad vi skal have for sønder-

slagne Hofter . . og saa videre, saa behøve vi

blot at læse vores Taxt eitex.Olufs.GD.74.

*Den Taxt, som hver en Bager
|
Og Kro-

mand følge bør (jf. Brødtakst). Heib.RD.42.
„Hvad tager De saa for saadan en Tur?"— „80 Francs." — „Det var en svær Sum."
— „Det er Taxten.'' Gjel.W.153. Bevillinger,

som Overøvrigheden udfærdiger i eget Navn
. . stemples til Takst 2 Yir.JurFormularbog. ^4.

NordiskKultur.XXX.(1936).240.295. m. h. t.

straffeansættelse: Poul fik 4 maaneder . . Det
var vel taksten for den slags (0: indbrud).

MKlitgaard.MS.85. police med takst,
(forsikr.; spec. i søforsikringen) takseret

police (se u. taksere 1^. Konvention^U1850.

§54.

2) (jf. Takserborger; nu næppe br.) om
de ved en skatteligning fastsatte skat-
ter; skattetakst, (de) skulle, saa vit de
Ejendomme i Kiøbstæderne have, skatte

efter den Taxt, som nu sat er, eller herefter

sat vorder.Z)L.3—6—2. Stampe. VI.188.

3) (emb., landbr.) ved udtryk for skyldsæt-

ning af jordegods, dels (foræld.) d. s. s.

Hovedgaardstakst. Hovedgaardens Taxt.

DL.1—24—25. smst.5—3—21. dels om bo-
nitetsklasse af agerjord (med „takst 24"

som maksimumsklasse) . første Classe (0: af

lynghederne) liig Taxt 1 imod 24t.Cit.1812.

(CRoihe.DennycJordskyldsætning.(1844) .116)

.

Jordbunden bedommes . . efter visse Frugt-

barhedsfaktorer . . den frugtbareste Jord
giver Takst 24:. LandmB. 1.103. Baaringgaards
Jorder er gode, det ved han — Takst 20-24.

ZakNiels.B.13.

4) (især spøg.; 1. br.) med videre (uegl.)

anv., om (tilmaalt ell. tildelt) portion;
ration, fem Breve har jeg . . faaet fra Dem
(men) Tyve Linier er den sædvanlige Taxt
der tildeles mig\HCAnd.BC.I.158. i Tavs-
hed drak han . . de to Glas (øl), der herude

(0: paa en restaurant) vare hans Taxt. Tops.
FS.122.
Takst-, i ssgr. især (navnlig emb., fagl.)

til Takst 1, fx. (foruden de ndf. behandlede)

Takst-afslag, -bog (VSO.), -enhed, -for-

højelse; -klasse, -nedsættelse, -pligtig, -regle-

ment, -sum, -tabel, -tavle, -tillæg, -ændring

ofl. -grænse, en. spec: en ml. to sporvejs-

afsnit fastsat grænse, hvor en ny takst træder
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i kraft. BerlTid."/il925.M.13.sp.3. Kbh.s
Sporveje.(1936).44. G) -mæssig, adj. Direc-

tionen leier Vogne til den taxtmæssige Be-
taling. Mi2. 2832. 57. DSB.Godsregl.187. jf.

Takst 4: naar hun . . paa et Bal saa en for-

lovet Pige danse de takstmæssige Danse med
sin Forlovede, men ellers ikke var meget efter-

spurgt. Tops.j.93. -ord, et. (telegr.) ord,

for hvilket den normale takst gælder. DSB.
OrdreK.128. -salg:, et. spec. (forst.) om lo

salg af (ensartede) skoveffekter, der sælges for

en fast pris pr. enhed. ForstO.

Taks-træ, et. se u. I. Taks. -værd,
adj. (jf. takværdig^ se u. I. Tak 3.5.

I. Takt, en. [tagd] flt. (spec. i bet. 1.2^

-er. (ænyd. d. s., ty. takt, fr. eng. tact; af

lat. tactus, berøring (jf. Kontakt^, til tangere,

berøre (se tangere^)

I) egl. om (takt)slag med (hørlig) berøring

af et fast underlag (med foden mod jorden 20

(gulvet), med taktstokken mod en pult olgn.);

jf. Moth.T29 samt Optakt; nu som udtryk

for en (saaledes markeret) rytme ell. et ryt-

misk bestemt forhold (lyd, bevægelse olgn.).

I.l) (jf. Kadence 2.2; især J^) regelmæssig

vekslen mellem markerede og umarkerede (stær-

kere og svagere betonede) led, rytmisk bevæ-
gelse, i en række af toner i et musik-
stykke (der spilles ell. synges) ell. i en (af
musik ledsaget) dans (jf. Dansetaktj og 30

sammenfatningen af dem i grupper paa nor-

malt to ell. tre (takt)led, ofte med fore-

stilling om udpræget regelmæssighed, fasthed

i den rytmiske bevægelse, tilskyndende (sug-

gererende) til (ledsagende) tilsvarende bevæ-

gelse af legemet (jf.: (den) paa sin Lire spil-

lende (Orpheus) som paa det accurateste til-

kiendegiver Tacten baade med Hoved og
Fod.LTid.1731.490). Thielo.M.20. (han) ban-
ker Takten til den forandrede Rhythme paa 40

sin Tobaksdaase. Z)rac/iwi.FÆ.6i. MusikL.lI.
379. Takten (i vals) er . . langsommere end
i de andre 'Ranådsinse. PaulPet.Dans.9. om
særlige forb. (m. verbum ell. præp.) se u.

bet. 1.8. 1.2) J^ om de (i nodeskrift ml. to lod-

rette streger staaende) ensartede (lige lange)

afsnit, hvori et musikstykke deles, der-

ved, at leddene falder i grupper (paa 2 ell.

3), hvor det første led normalt er stærkest

betonet. Musiqven (er) fuld af Monotonie . . 50

heele Tacter, Passager og Repetitioner igien-

tdiges. LTid.1754.316. *der først skal gjøres

Kjede
|
Ved den tolvte T&c.t.Heib.U.e.

V« Takts Pause. (SÆB. Saa kommer jeg (0:
en danserinde) efter de første ti Takter.
Bang.UA.126. MusikL.lI.379. jf.: en fire-
takters Tsinse. CarlNiels.LM.60. 1.3) (i egl.

bet. især J") bet. l.i(-2) i særlige, mere ell. min-
dre faste forb. || hel, lige, simpel, ulige
takt.seu. hel (II.3.2), lige (V4.i), simpel f'l.i ep

slutn.), ulige. || med angivelse af taktens art

ved den (ved musikstykkets begyndelse staaende)
brøk, hvis nævner betegner, hvilke nodeværdier
der regnes for (takt)enheder (taktled ell.

taktdele), medens tælleren angiver atiiallet af
disse i hver enkelt takt (I.2); i udtryk som
•/« takt, •/« takt osv., d. v. s. trefjerde-
dele-) (JSneed.I.lOS) ell. (nu) trefjerde-
del s ( - ) (Bøgh. Den graae Paletot. (1851). 7),
treottendedels(-) (VSO.) takt osv.

jj
slaa takt ell.(især tidligere) takten (Holo.
Bars.1.4. Thielo.M.21. VSO), angive et

musikstykkes takt ved slag (navnlig med en
taktstok); taktere. Holb.Paars.239 (se skønt
sp.150^). MusikL.lI.379. jf.: *Ophøy din
Røst, slaa Palme-Tact (0: sving palmer i

takt). Brors.305. slag og takt, se I. Slag
2.2.

II
især i udtryk for overensstemmelse ell.

manglende overensstemmelse med et musik-
stykkes takt (under udøvelse af musik, sang,

dans olgn.), navnlig i udtryk som holde
takt (Rahb.PoetF.I.145. Bøgh.DA.IL345.
IJohans.J.105) ell. (især tidligere) takten
(Holb.KR.1.8), spille, synge, danse,
gaa i takt (ogs. i takt til musikken, aare-

slagene olgn.: FrPoulsen.RejserogRids.(1920).

128. Holstein.Æ.19) ell. (især tidligere) efter
takten (Moth.T29. Blich.(1920).XIX.182)
ell. t takter (Pflug.DP.549), falde,
komme ud af takten (VSO. Bergstrøm.

KD.122) ell. ud af takt (HCAnd.ML.
530. TDitlevsen.BF.55), spille (JacPaludan.
UR.98) ell. især være ude af takt
(Roos. (UnivProgr.1941.11.41)), danse olgn.

(i)mod takten (ORung.SS.56) ofl. Ty-
boe . . rangerer Soldaterne . . Marcherer
derpaa . . med Tromme-slag efter Tacten
liige til Uunset.Holb.Tyb.Vll. *(mit hjerte)

vil (i dansen) banke med Tacten omkaps.
Heib.EH.13. saa begyndte hun at dandse,

men kunde ikke komme i T&ct.HCAnd.
(1919).II.278. PalM.Venus.71f. naar Een,
der ikke kan dandse, dog veed saa meget,

at han kan tælle Takten. Kierk.IV407. Med
Hast slog Gammel-Kræn med sin (violin-)

Bue de dansende ud af Takt. Anesen.JG.49.

jf. taktfast: være fast i Tacten. VSO.
\\

med videre anv., uden (tydelig) forestilling om
ledsagende musik, især med forestilling om
(tilstedeværende ell. manglende) orden, sam-
klang, fælles (følelse og) adfærd olgn. (se

videre u. bet. I.5). forbløffet ved denne uven-

tede . . Tiltale, kunde (han) ikke saa strax

fatte sig; men kom en Smule ud af Takten.
Blich.(1920).XI.41. hvis hun, naar Vinket

kom fra Himlen, Signalet til vor Lykke,
hvis hun var ude af Takten og ikke kunde
følge den — hvad s&3i? Kierk.V1.215. Tale-
rens Fryd! . . |

At faa Folket til at rase,

græde, hade, begære i Takt med sig selv.

JVJens.Di.93. Kort efter 1600, i Takt med
den udenlandske Udvikling, skifter Latin-

poesien fra tung Saglighed til preciøs Ele-

gance. BilleskovJ.DD. 1.64. tidligere spec. som
udtryk for adfærd i overensstemmelse med en

forskrift, en ordre (kommando), gældende ved-

tægt (konveniens) olgn.: *Hiin af sit Slægt-

skab modig er,
|
Med Takter Foden flytter,
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I
Giør Veyen viid, seer høyt i Vær,

| Og
over Axlen spytter. Reenb.11 .168. Hans Vel-

viished (a: en storagtig raadsherre) taler ikke

et Ord, eller gaaer et Trin, uden efter Tacten,

Luxd.FS.4. Hvorledes Mennesker ordentlig

kunne myrde hinanden efter Takten, be-

griber jeg overalt med megen Møie; men
hvorledes det er mueligt, at føre Krig i

denne Egn, begriber jeg aldeles ikke. Bagges.

L.11.217. 1.4) (især metr.) m. h. t. vers ell. lo

rytmisk prosa: rytme; kadence (2.i); ogs.

spec. (jf. bet. l.aj om (rytmisk helhed,
der indeholder) en enkelt (stærkt) be-

tonet stavelse, de afmaalte Stavelser i et

Vers, den afpassede Takt i Stilen kildrer

0iet.Tullin.III.116. Recke.Verslære.lf. En
særlig Ynde har (Wessels) Sexfodsvers ved
den behændige Forandring i Takternes
Antal: snart er der lige saa mange Takter
som Fødder . . snart er Antallet af Takter 20

iærTe.Rubow.Reflexion€r.(1942).46. 1.5) som
udtryk for regelmæssig rækkefølge af
(stærkere og svagere) lyde, bevægelser
olgn., som fremkalder følelse af en rytme (jf.

Rytme 2 og Smedetaktj. (skibet) bliver roet

frem under Aaremes Ta.kt. CJMøller.Kong
Svend.(1808).72. *Bølgen slog i Takt mod
Kystens Stene,

|

gik i Dands med Sølver-

krands om Haar. VEsm.FD. han hørte Skud,
tre-fire i hurtig Takt efter hinanden. JFJens. 30

RF.138.
II

spec. (0) i udtryk for, at en stem-

pelmaskine (motor) først efter et vist antal

(to, fire olgn.) stempelslag har gennemløbet
et helt kredsløb og er rede til at begynde forfra;

navnlig i ssgr. som To- og Fir(e)takt
(PSchrøder.Maskinlære.JII.(1918).211. Tekn
O.) og forb. (ssgr.) som to-, fir(e)takt(-)
(LandbO.*693. teknO.) ell. især to-, fir(e)-
takts(-) (Landbo.11.80. OpfB.*11,1.132.
LSal.X1.671) motor, princip olgn. 1.6) 40

uden forestilling om lyd ell. bevægelse, spec.

(bygn.) som udtryk for regelmæssig række-
følge, gruppering af bygningsdele olgn.

Vældige Kampesten var benyttede (til gaar-

dens grundsten), ofte ligefrem hele Ophob-
ninger, sat i uregelmæssig T&kt. National-
mutA.1941.14. jf.: tretakts Fa^adeskema.
Klling.PP.25.

2) en paa en umiddelbar , naturlig
fornemmelse, et sikkert skøn hvilende 50
jelelse, en sikker, rigtig (naturlig)
tans for, hvad der er rigtigt, passende,
værdifuldt, godt; skønsomhed; takt-
følelse; ogs. om dertil svarende adfærd,
optræden olgn. 2.1) (nu sj.) i al alm. Jeg har
anført disse Sraaating for at characterisere
den usle Takt i dette Skib (0: (orden med)
respekt for reglement olgn.).JJPaludan.Er.
114. PLMøll.KS. 11.210. spec. om følelse

i
tans) for takt (1), rytme: snart vare alle 60
'edder, som besad nogenlunde Takt og
Behændighed, i levende Bevægelse. WtntA.
TF.20. Nogle Mennesker synes af Naturen
at mangle Tact.V-SO. || med ficermere be-

XXin. BcDUykt >*/( 194«

stemmelse af det omraade ell. forhold, over for

hvilket denne evne ytrer sig. Snoilsky . . byg-
ger sin Strophe med den fineste musikalske
Tsikt.Vodskov.SS.242. jf. Sprogtakt satnt:

dette kiælne musikalske Øre . . denne fine

F o rm t a k t. Bagges. Ungd.II.*4r. tidligere især

m. præp. for: den enhver sand Digter egne
Tact for det Rigtige. Heib.Pros.l.217. Da-
merne have en finere Takt for det Sømmelige,
end vi Mandfolk. so.Poe^Z.Ii. David, der
har Tact for Spisning, blev meget bestyrtet

(over at den anden intet havde spist).PVJae.

Breve.126. han lod ikke til at have nogen
Takt for den parlamentariske Orden. C/iie-

vitz.FG.42. 2.2) nu spec. om naturlig, umid-
delbar sans ell. følelse for det i optræden,

adfærd, (konventionel) omgang (med men-
nesker), handlemaade (i en sag) passende,

rigtige, korrekte ell. om dertil svarende (regler

for) optræden, adfærd; sømmelighedsfølelse;

taktfølelse; finfølelse, (hendes) ved dette

Tilfælde udviste Tact, eller hvad man kal-

der Nexåen. Chievitz.FG.161. At have en
fiin Tact i Omgang med Personer af for-

skiellig Stand. y^SO. jeg optræder med den
fineste Tdikt.Wied.Sn.l7. et Hverv . . som
kræver la.kt.Rode.SF.59. Takt og Tone.
Hvordan vi oiagSia,s. EGad.(bogtitel.l918). I

det 15. Aarhundrede havde en italiensk

Pædagog . . forfattet et Digt om Bordskik
til Børns Oplæring i Takt og Tone. BilleskovJ.

DD.I.98. jf. Vogel-Jorg.BO.556.

II. takt; perf. part. af tække.
Takt-, i ssgr. (t Takte-. se u. Takt-

slag (slutn.), -vant), især (navnlig J^) af

Takt 1(1); saalcdes (foruden de ndf. anførte)

forsk, mere tilfældige ell. let forstaaelige ssgr.

som Takt-(af)veksling, -angivelse, -beteg-

nelse, -enhed, -forandring, -gang (mods.
Frigang 1), -inddeling, -løb, -rytme, -skifte,

-skrivning (jf. -arbejde^, -system oft. || (S

til Takt 2.2: Takt-problem, -regel, -sporgs-

maal ofl. -arbejue, et. spec. (skol.) om
skolearbejde (sløjd olgn.), der udføres i takt

(paa tælling). VortHj.1,2.107. BerlKonv.

XIX.481. -art, en. ofte i flt., om forsk,

arter af takt (*f* takt, •/• takt osv.). MusikL.
(1801).249. MusikL.lI.379. lige, ulige takt-

art, se V lige 4.i, ulige, om talens tempo
olgn.: halvhviskende Samtale i den hurtigste

1&kta.rt.Schand.SB.254. -brøk, en. d. s. s.

-tegn. Amholi2.Rytmik.I.(1938).292. -del,
en. (jf. -led, -tidj dels om (hver af) de (2
ell. 3) lige store dele, hvori en takt (I.2) ind-

deles (fjerdedele, ottendedele i *f*, */• IM osv.),

dels om de mindre værdier, hvori en saadan
del atter inddeles. ConvLex.XV11.20. Geb.

MU8K.35. god taktdel, se u. god 1.4.

takte, præi. af tække.
Tnkte- t ssgr. se Takt-.

taktere, v. [tag'te'ra] -ede. vbs. -Ing
(JoakLars.F.l 1.148). {af Takt 1; især J^)
ved slag (med en taktstok), tælling olgn. an-

give takten, som skal følges; især: slaa takt

42
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(som musikdirigent). Preisler.J.1.197. Mu-
sikL.II.379. jf. Takt 1.4: en Skanderen og

Takteren (hos Drachmann) som efterligner

de musikalske Kompositioners. /^wJow.iiLS.

12.

takt-fast, adj. (jf. -vant^ især til Takt l.i

(og s), om (udøver af) musik, dans olgn.: som
nøje følger (holder) takten (den rette takt), er

fast i takten; ogs. med forestilling om tydelig,

kraftig markering af takten, spille Taktfast.

Thielo.M.58. *(musikeren var) taktfast og
kraftfuld af Strøget. Riber.II.175. jeg (un-

drer) mig over, at De ikke er mere tactfast

(o: i dansen). Bøgh.DA.l1.346.
\\ (jf. Takt

1.4-5J m. h. t. (andre) lyde, slag, versrytme

olgn. tactfaste Trin. Ooldschm.Hjl.il.1034.

Det er , . især Swinburne, Gjellerup danner
sig efter, men S. er saa meget taktfastere.

Brandes.Br.11 1.208. Blodet pikkede taktfast

som en Fingerspids i hans Baghoved. JF
Jens.EE.230. jf.: Sikkerhed og Taktfast-
hed (i) Galo^^en. PWBalle.RD.116. \\ overf.

(han) forstod . . klogt og tactfast (o: hur-

tigt, i rette øjeblik) at vælge sin Stilling.

Goldschm.R.305. jf.: med militairisk Takt-
fasthed forstode Deeltagerne hinanden,
naar det gjaldt at gjøre et Sving og et Om-
sving. 7i:i;erÅ;.7/.7S.

II
(bygn.) til Takt 1.6,

som udtryk for streng gennemførelse af et vist

arkitektonisk grupperingssystem. Vinduerne
har været taktfast fordelt henover Hoved-
isi<iSideTne.VLorenz.DH.I.12. -fuld, adj. I)

(1. br.) til Takt 1: med en tydelig (markeret)

(og rigtig) takt; taktfast. Jeg har (i „Baldur
hiin Gode") søgt at tale fort i et taktfuldt

og malmrigt \ers.Oehl.III.326. Folkene
(faldt) i med Sang, ret taktfuldt i Begyn-
delsen. i2ts«.6'.2i7. 2) (< MO.; især Qp) til

Takt 2.2: i høj grad præget af takt. finfølelse

(mods. taktløs 2). Onkel Hellmuth er virkelig

ikke altid taktfuld i sine Ytringer. Sc/iond.

UM.171: Drachm.VT.194. en (ikke helt)

taktfuld optræden, ytring
j jf.: den unge

Mands Ta.ktiuldhed.Schand.AE.9S. -føl-
else, en. følelse ell. sans for takt. I) (nu
sj.) til Takt 1(1 ). Penia.1809.278. 2) til

Takt 2. (en) fra et godt Hjerte udsprungen
. . Taktfølelse for hvad den redelige Arbejder
bor have at leve dil.smst.1810.226. \\ nu vist

kun (især fS) til Takt 2.2. (hun) kan røbe
den fuldstændigste Mangel paa Taktfølelse
og Omga,ngsvid.Bøgh.JT.402. De behøver
slet ikke at svare, naar ikke simpel Takt-
følelse byder Dem det.Wied.CM.90.
Taktik, en. [tag'tigf] {gennem fr. tac-

tique, mlat. (ars) tactica fra gr. taktiké
(téchné), fem. til taktikos (jf. taktisk^, til

taxis, ordning (jf. Syntaks^) I) ^ (læren
om) stridskræfternes (rette) føring og
anvendelse i kampen; krigskunst; til

dels ogs. om strategi. LTid.1755.45. Mil
TeknO. Scheller.MarO. 2) med videre anv.,

om særlig fremgangsmaade, adfærd til op-
naaelse af et vist formaal (i politik, polemik

osv.), især m. bibet. af (klog, snild) beregning,

behændighed, kløgt olgn.; beregnet (klog,
snild) fremgangsmaade ell. manøvre (2).

FrSneed.I.320. Min Position som religieus

Forfatter . . og min Taktik. Kierk.XI1 1.505.
KMunk.C.*72. skifte ell. ændre taktik.
Rosenkrant2.DensjetteSans.(1911).144. Tak-
tiker, en. ['tagdig^ar] flt. -e. (ty. taktiker;

til Taktik; især ;j^ ell. Q)) person, der er

10 kyndig (dygtig, dreven) i taktik. Meyer.^
VSO.

Il
spec. til Taktik 2. en gammel dreven

TaktikeT.AndNx.PE.il 1.199. (Høgsbro) var
utvivlsomt sit Partis bedste Taktiker. Æ/Zen-
richs.MF.1.84. taktisk, adj. ['tagdisgr]

(ty. taktisch, gr. taktikos (se Taktikj; adj.

til Taktik; især ii^ ell. CP) som hører til

ell. vidner om (god, klog) taktik. Mil
Conv.VI.223(se u. strategisk^. Scheller.MarO.
taktisk opmarch, se Opmarch. || spec. til

20 Taktik 2. taktisk Fif. Brandes.XI11.390.

uden smaalige „taktiske" Hensyn brød
(man) over med Strejken og søgte Forhand-
lingerne. PDrachm.K.152.
Takt-led, et. [I.2] om hvert af de (2

ell. 3) led, hvoraf en takt (I.2) bestaar (ell.

om en del af et af disse). VSO. Geb.MusK.
35. -los, adj. I ) (nu 1. br.) til Takt 1 : som
er uden (følelig, sikker) takt. Den gamle Fi-

sker (sang) Kæmpeviser . . og foredrog i en

30 Maneer, som nu (er) tilsidesat, vel fordi den .

.

er jævnthen taktløs. Blich.(1920).XXVIII.

49. Vi antage altsaa . . en tactløs . . Lyrik
for den ældste Voesie. CAThortsen. Metrik. I.

(1S33).4. VSO. MO. 2) til Takt 2.2: som
mangler ell. er blottet for takt. MO. (en)

Ytring, som han ellers vilde have fundet
uforskammet eller taktløs. Schand.AE.317.
Taktløs Tale paa Prosa og Vers. Rørd.(hogtitel.

1924. jf. smst.84). Buchh.FD.43. han er nær-

40 mest taktløs (i hele sin opførsel)
j -løs-

hed, en. flt. -er. især til taktløs 2: den egen-

skab ell. det forhold at være taktløs; ogs.:

taktløs handling, ytring. S&B. Hvorfor gjor

en Herskabstjener aldrig en Taktløshed?
Schand.SB.235. jeg mærker nok, at jeg har
sagt en Dumhed, en Taktløshed. sfl.FY243.

-maaler, en. (jf. Pendulur 1 slutn.) appa-
rat til udmaaling og nøjagtig angivelse af et

musikstykkes takt (hurtighed, tempo); metro-

50 nom. Meyer. ^344. Geb.MusK.37. || ogs. om
apparat, der viser en bevægelses hurtighed

(under march, cykling olgn.). MilTeknO. Sam-
fundet."^7l900.3.sp.7. -mæssig, adj. (især

(3) som svarer til ell. foregaar i en regelmæssig

takt; følgende takten; i takt; J^ især om den

nyere musik, der er inddelt i takter, i mod-
sæln. til den gregorianske sangs friere rytmik

(se Arnholtz.Rylmik.I.(1938).29). Dialogen

(følger) næsten tactmæssigt . . med San-

60 gen.Heib.Pros.V.119. \\ til Takt 1.4-5. Ver-

sets taktmæssige Gang. Storm. (Rahb.Min.

1786.1.254). (han) bevæger Haanden takt-

mæssig . . op og npd.Kielsen.A.168. (hjer-

tets) taktmæssige Udvidelse og Sammen-
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trækning. JLange.II.il. jf. efter takten u.

Takt 1.3: De gjorde deres Kompliment med
en taktmæssig Alvorlighed, fietser.///. 27.3.

-node, en. (nu næppe hr.) d. s. s. Helnode.

Musik L. (1801). 171. HPaniimB. ML. * 660.

-pause, en. [I.2] (jf. Nodepause; nu 1. ir.)

pause af en ell. flere hele takters varighed.

MusikL.(1801). 192. Geb.MusK.28. -rnlle,
en. (foræld.) yioderulle, hvormed man tidligere

slog takt (før taktstokken kom i hrug). Oehl. 10

Br.111.311. -slag, et. slag i en række af

flere, der udføres i takt. Pleilernes Taktslag

paa LoguWet. Ing. Levnet. 1.21. hjertets takt-

slag i

II
især (jf. I. Slag 2.2; navnlig J^)

om (horlig, synlig) bevægelse (med haanden,

armen, taktstokken olgn.), hvormed man mar-
kerer takten i et musikstykke (slaar takt) ell.

i et vers (som skanderes); ogs. spec. (^, metr.)

d. s. s. Nedslag l.i. Pas vel paa Takt-Slaget.

Thielo.M.25. 22 rimede Liniepar med 4 20

Taktslag i Linien, adskilt ved 1 eller 2 . .

tryklåse Staweher. Cit.l936.(Fragm.343). jf.

(om det at slaa takt; nu næppe br.): Tacte-
Slaaen. LTid.1744.516. Taktslagen. Thie-

lo.M.ll. -stav, en. (1. br.) d. s. s. -stok.

HCAnd.LP.180. -stok, en. (jf. -rulle, -stav;

lille stok ell. stav, hvormed der slaas takt

(af en musikdirigent). VSO. MO. MusikL.
11.379. i udtryk for en musikdirigents virk-

somhed ell. stilling: Taktstokkens Haand- 30

greb, hvorefter du langed, | har du nu fanget.

Schand.SD.127. svinge taktstokken j i sam-
menligning: med Cigaren som Taktstok diri-

gerede han Sa.ngcn. DagNyh.*/i»1911.B.2.sp.l.

•»treg, en. lodret streg, hvormed en takt

(1.2) afgrænses. Thielo.M.20. EAbrah.T.61.

-styrer, en. (nu næppe br.) musikdirigent.

Amberg. VSO. {„i et musicerende Selskab").

•tei^n, et, (brøk)tegn, der angiver taktarten;

taklbrøk. MusikL. (1801). 249. HPanumB. io

ML.*661. -tid, en. taktdel. MusikL.(1801).
258(86 u. god 1.4;. EAbrah.T.61. -vant,
adj. (1. br.) vant til at følge en takt; taktfast.

*Camele-Diur . .
|
Op-løfte takte-vant nu

et nu andet Been. Sort. Poet.75.

Tak-tteller, en. [H.l] (mindre br.)

d. s. s. Takkomaaler. Scherfig.Fu.32.65. -ug-
le, en. [II.l] (jf. Tandugle; zool.) natsommer-
fuqlen Scoliopteryx libatrix (hvis forvinge er

takket, har et indsnit i kanten). Sommerfugle. 50

61. -vinge, en. [II.l] (zool.) dagsommer-
fugl af familien Nymphalidæ. Drejer&Bram-
$en.Naturhistorien.(1840).I.213. LSal.III.14.

nældens takvinge, se I. Nælde 1. -vær-
dig, adj. (jf. tak8(-)værd «. I. Tak 3.6 ; sj.)

tom fortjener (er vcerdig til) tak; paaskønnel-
sesværdig. jf. taknemmelig 2: jeg er vis paa,
at det var den takværdigste Deel af den

I-le Forretning. Pamela. 1 1.307.
I. Tal, et. [tal] Høysg.AO.34. best. f. ep

•let l'tai'a/] fil. tal ell. (tiden for barnespr.
kun % ssgr., især i ssgr. m. num. som 1. led,

fz. Et-, To-, Tretal, ved siden af uforandret
flt. -form, men nu almindeligere end denne;

ogs. i ssg. Mandtal (s. d.)) -ler ['tal'or]

(flt. d.s.: Sextal Amberg.II.273. Syvtal. C/ir

Flensh.DM.III.3. Molb.H0.491. flt. -ler: se

især u. Syv-, Ottetalj; Jesi. /. -lene [ital'a-

na] {æda. d. s. (i ssg. mantal, se Mandtalj,
oldn. tal, (sam)tale, sprog, optælling, reg-

ning, tal, oeng. (ge)tæl, mnt. (ge)tal; egl.

sideform til I. Tale; jf. II. tale, tælle)

1) opregning; optælling; ogs.: forteg-
nelse; liste; jf. ssgr. som Arve-, Konge-,
Mand- (1), Ættetal; nu kun m, overgang til

bet. 2, om optælling, der har til maal
at fastslaa det fulde antal, den fulde
sum af noget, ell. om det ved optællingen
fundne resultat, nogle af dem vare over
Tjenestens Redskaber; thi de bragte dem
ind efter Tal og bragte dem ud efter Tal

(1931: talte dem, baade naar de gemte dem
hen, og naar de tog dem tTem).lKrøn.9.28.
Disse ere Levi' Børn efter deres Fædres
Huus . . som bleve regnede efter Navnes
Tal (1931: Optælling af Navnene^, efter

deres Hoveder, sms/.23.2^. vare (0: tilsige)

til tal (0: gaa til herregaarden med melding
om, at tiendekornet staar til tælling). Feilb.

II
i alm. spr. kun i forb. m. flg. præp. paa,

i udtr. for at beregne, vide, holde regnskab

med, hvor mange der er af noget. Han sætter

Tal paa Stjernerne (1931: fastsætter Stjer-

nernes Ta.\).Ps.l47.4. for at faae et vist Tal

paa sine Soldater, som syntes at være
u-tallige . . befalede (kongen) dem, at samle
en Steen-Høy, saaledes, at enhver skulde

kaste sin Steen. Schousbølle.Saxo. 136. den
gemene Mand, hvorpaa man, for Mængdens
skyld, ingen vis Tal kand give.s7nsi.2i5.

i forb. som (ikke) have, holde, vide
tal paa: han (havde) nok at gøre med at

holde Tal paa de forskellige Troppekorps.
AFriis.BD.I.319. Brandskadens Størrelse har
man endnu ikke Tal paa; men den er ikke

ringe. Ekstrabl.'*/tl920.1.sp.3. Ingen holdt

Tal paa, hvor mange der \a.r. Pol.*/ il942.1.

sp.3. jeg ved ikke noget tal paa kyllingerne.

UfF. der er (ingen) tal paa dem, de er

(ikke) talte ell. kan (ikke) tælles. Mon der

være Tal paa hans Tropper? Joi. 25. 3. Feilb.

jf.: der er ingen tal (1871: intet Maai; paa
hans (0: guds) forstand. Ps.l47.5(Chr.V I).

tage tal paa, (nu sj.) tælle. David tog

ikke Tal paa dem, som vare fra tyve
Aar gamle og derunder. JÆrøn.27. 2.3. »hvad
skinne skal,

|
Naar ej mer paa Aar der tages

T&\.Grundtv.PS.VII.22. »aldrig Tal jeg tog

paa Markens Hære, |
Men regned kun paa

Lykke, Mod og Ære.sm8(.79. Bombetjenten
(kom) og tog Tal paa Bederne. AarbThisled.

1944.143.

2) den mængde, der udgøres af en række

enheder, naar de betragtes under eet, som en

samling; indbegrebet af en række enheder, der

opsummeres, især angivet v. hj. af et tal (3);

antal; mængde. 2.1) i al alm., om en vis

mængde, et vist antal af noget; ogs. mere

42*
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konkr., om de individer, ting, der sammen-
fattes til en vis mængde. Meenigheden bestoed

af et ringe tall, omtrent 200 personer.

JJuel.57. forlæng Kongens Aar indtil det

største Ta].Mynst.Præd.(1835).23. Det er

Usandhed, hvad disse Tider have opfundet,

at det er Tallet (det Numeriske), Mængden
. . fra hvem Reformationer \idga.a,e.Kierk,

XII.310. Blandt hendes Hofdamer var det

overveiende Tal d&nsk.Thorsøe.Fr.V'sUng- lo

dom.(1868).33. jf. Mindretal: det mindre
Tal blandt Eder, som maatte føle eders

Kræfter for svage til at naae det Maal, som
foresvæver Eder. Ørst.II.131. \\ især i forb.

m. nærmere angivelse af det, der tælles; dels

V. hj. af en gen.: De Dødes Tall var saa stort,

at Gaderne laae overalt bestrøed med døde
'KTOT[)^e.Holb.Hh.II.206. (cigaret-)Antomater-
ne, hvis Tal synes stadig at vokse. Duelund.

N.117. dels V. hj. af præp.-led m. af ell. (nu 20

især) paa: efter Davids sidste Ord vare de,

som udgjorde Tallet af Levi' Børn (1931:
Tallet paa Leviterne^, dem fra tyve Aar
gamle og derover, iJ5[røn.23.27. Tallet paa
Mændene blev henved fem Tusinde. 4p(T.4.4.

(i oldtiden) fordrede det hele Tal af Borgere
personlig med egne Øren at høre et For-

slags 'M.otivQxiD.g.JohsSteenstr.SJJ.83. angive
Tallet paa nogai.Bl&T. jf. ovf. l.ll: *hen-

rykt seer jeg atter |
Min Aand beslægtet 30

med det mindre Tal
|
Af ædle, store Menne-

sker. flrs.D.///.225. dels (nu sj.) v. hj. af et

direkte tilknyttet sulst.: paalægger dem allige-

vel at gjøre det samme Tal Stene (1931
afvig.), som de have gjort hidtildags. 2ikfos.

5.8. (hendes) Bryllups Fest blev i et stort Tal

Giæsters Overværelse celebreret. Schousbølle.

Saxo.43. et lidet Tal romerske Tropper, ilfadr.

RS.11.55. kun et ringe Tal Forbrydelser blev
o^W&ret. SMich.Dommeren.(1921). 116. 2.2) 40

O om et forud bestemt, fastsat antal, det har
ieg over i tallet (jf. oveitallig). Moth.T29.
i forb. som gøre tallet fuldt, tallet er
fuldt (jf. fuldtallig;.- Oehl.P.352(se fuld

sp.l64''). S&B. Fiskene suste op i den store

Kasse, Jollerne satte af igen, Apostelen reg-

nede ud, og da han mente, Tallet var fuldt,

hejste han en Kurveballon op under Fokke-
staget. ZnMdilMd.i?fr.i66. især i forb. som
mine dages tal, længden af mit liv; mine 50

leveaar. EPont.Men.II.53. *I)u lære os det

af Naade:
|
At tænke paa vore Dages Tal.

Grundtv.SS.IY.375. jeg vil lade dig fylde
dine Dages Tal (1931: M&sil). 2Mos.23.26.
da havde det gamle banner fyldt sine dages
tal og var umærkelig hensmuldret og for-

gået. ^Z)Jørgi.//.i22.
II
{ænyd. d. s., nt. tall i

lignende anv.; dial.) om et bestemt antal

brugt som maal for varer; bl. a. om et vist

antal (60) halmbaand, et vist antal traade i eo

væven, en vis mængde garn (et ell. flere fed)
og en vis mængde pottevarer. Streng (af garn)
er 3 Tall, hvert Tall af 20 Bind og hvert
Bind 20 Traader.Ziø&m,S't/s^//.76. Af en vis

Slags Gryder („Ettals") gik der ganske vist

kun 20 paa en Snees, men den meget mindre
„Hundsbøtte" udgjør først et „Tal" sam-
men med et noget mindre Kar, saaledes at
en Snees her kommer til at bestaa af 40
Stykker, og saaledes gives der endnu „Tre-
tals" og „Halvandettals" 'Potter. CNyrop.
Da.Pottemageri.(1882).14. af små kopper går
der 3 til tallet, af sorte „sætter" 2. Feilb.

StevnsBjev.105. ogs. (jf. bet. 1) om et ell,

flere stykker, der ved tælling af æg, fisk, tørv

olgn. lægges til side for hver snes, og af hvis

antal man regner sig til snesetallet (hvorefter

de gaar med i handelen som tilgift), der er fire

til tal paa hver snes. Feilb. jf. Dania.11.
188. 2.3) (ta ell. dial.) gruppe, kreds,
klasse, der udgøres af individer, en-
heder af samme slags; især i forb. m.
gen., der angiver individerne, enhederne; kun
(oftest i mer ell. mindre faste forb.) efter

præp., især af, blandt, i. *At man sin

Fiende sette skal
|
Blant sine kiere Venners

Tal. Brors.286. *Valfadur har mig knæsat,
han har skrevet mig

(
I Guders laX.Oehl.

ND.154. Borre svandt af Kjøbstædernes Tal.

Winth.IX.303. Der gives fremragende Mænd,
hvem det synes at være lykkedes fuldstæn-

digt at give sig selv i deres Værker. Sibbern
hører ikke til disses 'YsX.Eøffd.MA.1.61. jf.:

blive regnet i drenge-, gaardmands-, hus-

mandstallet. i^eiift. t forb. som være i ell.

blandt de levendes tal, være levende, i

live. jeg (griber) pennen for . . at lade dig

mærke, at jeg er i de levendes taÅ. Siesbye.

(Bråndes.Br.1.253). denne Viden er min —
og hendes — og ingen andens i de levendes

Tal.KMunk.EI.89. (nu næppe br.) i forb.

komme, være i tallet med, komme, være

med i en gruppe. Kingo.SS.V46. (romernes)

Afguders tal voxte moxen til utallighed, da
Subigus, Prema (osv.) kom i talled med. Poul
Ped.DP.(1937).7. 2.4) Q3 efter præp. i (se ogs.

u. bet. 2.3) II
i tallet, (nu 1. br.) efter det

numeriske; i antal; ogs. (jf. bet. 3; nu næppe
br.): efter pladsen i talrækken, i nummer-
ordenen. Saa bleve da menighederne . . over-

flødige i tallet (1819: formerede i Antalj

hver da.g.ApG.16.5(Chr.VI). Den sidste §. i

den Accentuerede Grammatica er i Tallet

den 5Slte. Høysg.S.a2^. (hærene) vare ulige

i Tsdlet. Schousbølle.Saxo.321. de vare man-
ge ell. faa i Tallet. D&H. i forb. hvil-
ken i tallet, i spørgsmaal om nummerorden
olgn. Moth.H344. Siig mig, hvilken i Tallet,

i Raden, det eT.VSO.II.686. \\ i forb. som
i et tal af hundrede osv. (Cantii.IIl.754)

ell. hundrede osv. i tal ell. (oftest) tallet,

i et antal af hundrede, (nornerne) vare tre i

Tal.Ew.(1914).in.84. Hrz.Breve.l(se u. III.

i 7.2 slutn.). Under Bordet løb lange Stivere,

hvor man . . gemte Grovkagen, somme Ste-

der endda mange i Tal paa en Gang.Aakj.
BT.29. en Kreds af Kæmper, tolv i Tallet.

OFriis.Litt.124. \\ i forb. som i ringe, stort
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tal, o: faa, henh. mange. *De Borgere da
modte ham

|
I ringe Teil.Rahb.PoetF.1.190.

de berømte Køkkenmøddinger (findes) i

stort Tal ved vore Fiovdkyster. AFangJK.61.
W) U) t forb. uden (-f foruden. Kingo.

SS.IV426) tal, som ikke kan tælles, ell.

som man ikke har tal paa; utallig; talløs;

meget talrig, smst.439. *Paa Livets Torne-
vei strøes Glæder uden Tal.Rahb.PoetF.il.

165. Eksemplerne er uden Tal. BilleskovJ.

DD.I.75.

3) (symbol, tegn for) hver af de stør-

relser, der anvendes ved tælling, reg-
ning, og som tilsammen udgør en fortløbende

(uendelig) række m. stadig samme difference

ml. to paa hinanden følgende størrelser; an-
givelse (i reglen v. hj. af et ell. flere cifre)

af den sum af lige store ell. ensbenævnte
enheder, der udgør en vis størrelse; ogs.

(især i ssgr. som Grund- (2), Kardinal-,

Mængde-, Ordens-, Samlingstal^ om de ord,

hvormed disse størrelser betegnes; talord.

3.1) om størrelsen (i mer ell. mindre abstrakt

het.). Hvo, som haver Forstand, beregne
Dyrets Tal; thi det er et Menneskes Tal, og
dets Tal er sex hundrede tresindstyve og sex.

Aab.13.18. Tusinde kan jeg dræbe, naar det
saa skal være . . de ere for mig ligesom Tal,

intet ViQer.Hauch.VII.203. Leverrier . . reg-

nede ud og beviste med klare Tal, at der paa
et bestemt Sted af Himlen maatte findes en
Vlan&t.PHans.KK.Si. »Vi (o: Fenja og
Menja) . . maler Haabet tyndt i dig, vi syn-
ger Regnestykker, hvor Kuldens Tal (o:

kuldegraderne) stiger..IVJens. Di. 13. Dob-
beltrummet har her Nr. 13, et uheldigt Tal.

Pol.*U1941.12.sp.5.
II (foræld.) det nummer

i talrækken, hvorpaa en person holder, spiller

1 tallotUmet. Horreb.II.196. *Hans Tal kom.
Han er rig nu som Du. FGuldb.S.40. Der
kunde vindes 100,000 Kr. paa et Tal (i tal-

lotteriet). Casse. IE.34.
II

i særlige forb. m.
(attrib.) adj. benævnte, beslægtede tal,
»e tt. benævne 1.2, beslægtet 2. blandet,
brudent tal, se I. blande 1.6, bruden 2.i.

det gyldne tal, se II. gylden 1. helt tal,
te II. hel 3.2. (ir)rationale, lige, nega-
tive, positive tal, se irrational, rational
otv. rundt, sammensat tal, se III. rund
2.4, sammensætte 3.2. smaa, store, tilnær-
mede, terre, ubenævnte, ulige, ven-
skabelige tal, se smaa 3.2 osv. \\ i andre
fatte forb. tals benævnelse, se Benævnelse
2. ophøje et tal i ell. til potens, seopheje
2.1. tallene taler, se II. tale 6.4. 3.2} konkr.,
om tymbol, der bruges som tegn for størrelsen;

især om ciffer (samling cifre). Moth.T29.
•Paa denne lille Tavle (a: en kalender) præget
ttaaer

|
med fine Tal en Sum af vore Dage.

Holst.D.II.81. Herrecykle . . paa en Plade
paa Baggaflen er malet Tallet 10. PolitiE.
KosterbV'%1923.2.sp.l. (indstævnte) har gjort
geldende, at der paa Vekslen, da han skrev
•it Navn paa den, kun var skrevet Beløbet

200 med la\.Ugeskr.fRetsv.l945.Å.135. ara-
bisk tal, om hvert af de nu alm. brugte

taltegn: 0-1-2 osv. (mods. romersk tal (se

romersk 2), Romertal (1)^. Madv.LatSprogU
(1841).85. OadsMag.1945.45. liggende tal,

(jf. I. ligge 17.1 ; fagl.) stærkt hældende tal-

tegn. Spectator.1943/44.441. 3.3) (efter sv.

SOtalet, ISOOtalet osv. (se NysvSt.XXIV.74);
især hos skandinavisk-prægede forfattere) især

10 i best. f., som 2. led af ssgr. m. num. som
i. led, brugt til angivelse af et aarstal ell.

(især) tidsrum
\\ (1. br.) i betegnelser for tiaar

i et bestemt (nærmere angivet) aarhundrede

(jf. Hundredtal 3^. Den nulevende unge Lord
var mere sportstrænet, mere Mandfolk end
den silkeklædte Forgænger fra 1630-Tallet
(alm.: 1630erne). FrPoulsen.VV46. || i be-

tegnelser for aarhundrede, fx. 1800-tallet, det

nittende aarhundrede. en gammel Codex . .

20 som vist er af Tolv Hundrede Talet. Lon^e-
bek.Breve.369. smst.391. de storladne Be-
gravelser, saaledes som de Norden over endnu
fejredes hos Bønderne omkring Midten af

Attenhundrede-Tallet. TroelsL.XIV.62. (rin-

gen) er af typisk 900-Tals Yorm.. Aarb.1942.
67. ogs. (jf. no. dial. femtantalet, 16. aarhun-
drede; sj.) i forb. som 15-tallet, 16. aarhun-
drede. alle Grene af Havebruget har været
flittigt udnyttet i 16-Tallet.SvendMmt.i526.

30 99.
II

(sj.) i angivelse af forbigangent (rundt)
aarstal i de sidste 100 aar. (G. Brandes's)

omfattende græske Studier fra omkring Otti-

tallet (o: 1880).Rubow.BB.92.

4) (ænyd. d. s. (DGrammat.II.374.III.

168); gram.) den egenskab ved et ord,
at det (især ved en særlig form) angiver,
hvorvidt der er tale om et (jf. En(kelt)tal^,

to (jf. Total; ell. flere (jf. Flertal 2) indivi-

der, ting, tilfælde osv.; det system, de former,

40 hvorved denne forskel udtrykkes; numerus.
Tallet er tii slags. Singularis . . og Pluralis.

Høysg.A0.41. Rask.FS.30. Et Tillægsord eller

et tillægsagtigt Ord retter sig efter det
Navneord, hvortil det hører, i Køn og Tal.

Mikkels.SproglS.95. jf. Enkelttal (nu næppe
br.): Undertiden sættes (o: ved synekdoke)

det enkelte Tal i stedet for det formeerte,

for Ex. Mennesket elsker sig selv, i stedet

for Menneskene. Basth.GT.237.
so 6) (glda. i alne-, kanneta(a)l (se u. Alen-,

Kandetai; ofl., fsv. i dropa-, skeppetal ofl.;

egl. (til bet. 1): ved tælling, beregning i alen,

kander osv., ell. (til bet. 2): i antal, mængder
som de ved 1. led angivne, jf. oldn. lestatal,

pusundatal ofl.; hertil adverbielle dannelser

som hobetals (s. d.), sv. aln-, ryck-, skåpp-
tals, (i) alen-, ryk-, skæppevis, hogtals, »

hobetal, tidtals, nu og da; i rigsspr. især O)
som sidste led af ssgr., hvis første led er ord

60 (ofte i flt.-form), der [betegner maal, kvan-
titet, nuengde, portion, fx. Alen-, Skæppe-,
Tusindtal, brugt efter præp. i til angivelse af,

at noget udmaales i de ved 1. led angivne maal,

mængder osv., forekommer i taadanne maal



66i Tal Tale 668

osv. ell. forekommer i flere ell. mange saadanne
maal, mængder: i (alen-, skæppe-, tusindjvis;

se fx. Alen-, Draabe-, Hobe-, Hundred- (2),

Klumpe-, Plette-, Punde-, Rj'kke-, Skokke-,

Skæppe-, Snese- (2), Støde-, Tusindtal.
||

tidligere ogs. (skrevet) som usammensat forb.

(i to ord). *Lov, Priis og Tak i tusind tal,
|

Skee Gud.Kingo.SS.il1.97. *I Millioner Tal.

Tullin.1.190. Ænder i hundrede og tusinde

T&\.Blich.(1920).XVIII.122. I Snese Tal lo

(eller Snesetal). MO. se ogs. u. Hundredtal 2.

II. Tal, subst. se I. Tale.

Tal-, i ssgr. især (jf. dog Tal-foged, -stok

2) af I. Tal 3; fx. (foruden de ndf. medtagne):

Tal-angivelse, -begreb, -beregning, -beskri-

velse, -bestemmelse, -betegnelse, -ekgempel,

-enhed, -forbindelse, -forhold, -forskel,

-gruppe, -klasse, -kolonne, -kombination,
-mængde, -omraade, -orden, -ordning, -reg-

ning, -sans, -skrivning, -teori, -adjektiv, 20

et. (gram.) adjektiv (som dobbelt, enkelt^,

der angiver talforhold. Berg&Hude.Græsk
Formlære. (1894). 49. -adTerbium, et.

(gram.) adverbium, der angiver talforhold,

især: gentagelse et vist antal gange; talbiord.

Madv.LatSprogV(1841j.204. Blatt.FraCicero

tilCopernicus.(1940).117.

Talar, en. [ta'la'r] flt. -er. {fra ital.

talare, af lat. talaria, (langt klædningsstykke,

der naar til) anklerne, n. pi. af talaris, adj. 30

til talus, ankel; fagl.) fodsid klædning,
især overklædning; bl. a. om romernes tunika,

dommeres og advokaters (embeds)kappe og

præsternes (embeds)kjole. Pflug.DP.200. *Den
Præstemand stønner

|
I sorten Talar. Wijtth.

IY.163. Han sad i Højesteret i rød Talar.

PHans.KK.104. Schindler. Liturgi.(1928). 79.
Tal-baand, et. [I.2.2] (jf. Feddebaand;

dial.) baand, der hindes om en portion (fx.

et fed) af det haspede garn, ell. hvormed et 40

antal (30) høstbaand holdes sammen. Bre-

gend.HB.160. StevnsBjev.94.105. -biord,
et. (gram.) d. s. s. -adverbium. Rask.Da.
Sproglære.(overs.1837) .26. MMatzen.Moders-

maaletsSproglære.(1893).322. -bogstav, et.

(nu sj.) bogstav, brugt som taltegn; især om
romertal (1). vAph.(1759). VSO. MO. f
-brænde, et. (jf. I. Brænde 2) jærn, hvor-

med der indbrændes tal som kendemærke, fx.

paa bohave, kreaturer. våph.(1764). VSO. so

-brod, et. (bag., foræld.) det brød i en bag-

ning (bægt), hvorpaa der tryktes et tal, som
angav antallet af brødene i bagningen. VSO.
MO. -brøk, en. (nu sj.) olm. brøk, hvis

tæller og nævner er tal (og ikke matematiske
bogstaver). vAph.(1764). VSO. -bøje, v. vbs.

-ning (s. d.). (gram.) bøje et ord i tal (1.4).

I Tysk talbøjes IJdsagnsordene. Byskov.M. 69.

KNyrop.Kongruens iFransk.(191 t).Si. -bøj-
ning, en. (jf. -bøje; gram.) det at bøje et eo

ord i tal (4), ell. det formsystem, der herved
anvendes. Tillægsordenes Talbøjning. Mik-
kels.Sprogl.176. jf.: Talboyningsstavel-
serne ne og ene.Dichm.Sprogl.231. -ciffer.

et. (nu 1. br.) taltegn; ciffer (I). Egeria.1,2.

(1805).324. Ugeskr.fRetsv.l945.A.137.

I. Tale, en. fita'la] ^f Tal. i forb. faa
en i tal: KomGrønneg. II.23.94. jf. Samtal u.

Samtale^, flt. (i bet. 4, næsten kun i bet. i.2)

-r. (ænyd., glda. d. s., æda. talæ, retssag,

oldn. tala, tale, optælling, beregning, regnskab,

tal, eng. tale, fortælling, historie, (an)tal,

regnskab, oeng. talu, mnt. tale, oht. zala,

tale, ordning, række, beregning, arvegods (holl.

taal, nht. zahlj; til II. tale og sideform til

I. Tal
II

formen Tal svarer til ænyd. tal,

taal, tall, n., sv. tal, oldn. tal osv., sa. ord
som I. Tal)

1) (undertiden m. overgang til bet. 2; især

(D) den evne (hos normale mennesker) at kunne
udtrykke sig v. hj. af (artikulerede, udtalte)

ord (mods. Stumhed^; taleevne; mæle
(II.2); ogs.: det at kunne artikulere, udtale

ordene, bruge sine taleorganer paa rette maade.
Talen er jo det, hvorudi vi kiendes fra Be-
^ieme.Holb.GW .1.2. uden Tale var Men-
nesket ikke M.erme^'ke. Mynst.Tale.(1842) .11

.

hun (0: en stum) maa have havt et Syn,
hvorved hun har mistet '^dilen.Heib.Poet.

11.17. Talen er ikke Mennesket medfødt.
MO. han har en Fejl i Talen. DÆH. Maleriet

var meget livagtigt, manglede kun Tale og
Bevægelser. ØstogVest.(1945). 114. undervise
en i Talens rette Bing. D&H. Omsider gen-
vandt Manden Talens Brug. Duelund.N.177.

jf. Talegave: *Hver faaer Røst, som blot

har Talens Gaver, | Og bli'er i Glædens
Løb fra bly til kry. PalM.AdamH.1. 15.

2) (undertiden m. overgang til bet. 3 og 4.i)

den menneskelige virksomhed, der be-

staar i (at udnytte sin evne til) at ud-
trykke sig mundtligt i ord; anvendelse

af artikulerede ord til at give udtryk for

tanker ell. følelser, meddele sig til andre osv.;

spec. (sprogv.) om sprogets, sprogsystemets

anvendelse hos det enkelte individ inden

for sprogsamfundet til mundtlig ell. skrift-

lig meddelelse; sprogudøvelse, det er lige-

som en medfød Qualitet hos fornuftige

Mænd at være sparsom udi Hale. Ilolb.Ep.
IV.95. * Turde jeg dog tolke dig med Tale,

|

Hvad du alt kan i mit Øie see.Oehl.XX.288.

Talens Elementer . . finde vi baade i Tale-

og Skriftsproget. ilfoZ6.iVTt'dssA;r./¥26. Læ-
berne til Tale hun o]^lukked. PalM.AdamH.
1.297. VBrøndal.Sulstrater.(1917).194. den

mundtlige tale . . den skrevne tale.AaHans.

Sætningen.(1933).2. jf. bet. 5.1 : Talen gaaer

altid bedre, naar man væder Ganen iblandt.

Ja, I behøver maaskee en dobbelt Ration;

thi sandt at sige er I aldrig synderlig vel-

talende. ChievitzARecke.Lodsen.(1851). 32. ta-

lens strøm, se Strøm 3.3.
|| (;/. bet. Z) om

færdighed i, evne, dygtighed til at udtrykke

sig, forme sine ord; talefærdighed. Brevene

sige de, ere svare og stærke, men deu legem-

lige Nærværelse er svag, og Talen kraftesløs.

2Cor.l0.10. Endelig anvendte hun (0: en
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døende) sin Tales yderste Evne paa at frem-

sige 'BihehTpTOg.Molb.DH.1.260.
jf.

Talegave:

Talens Gave, som er den at bibringe hver
enkelt Tilhører det Indtryk, at Talen hen-

vender sig netop til ha,m. Brandes. 11.427.

II
i modsætn. til Sang (I.I.3). *Til Sang for-

vandler sig min TaXe. Bagges.Ep.107. *Da
kom mig imode Jomfruer to,

|
Og lokked

mig med Sang og med TaÅe. Heii.Poet.III.

366. jf. bet. 4.2 : De vil blive hyldet i Tale

og Sa.ng.Houalt.DB.66. \\ i modsætn. til

Skrift, især i forb. i skrift og tale, se I.

Skrift 3.2.
II

i ords-pr. og talem. af megen
tale kommer fortrydelse, se Fortrydelse 2.

'ale er sølv, men tavshed guld, se I. Guld
2.2.

3) (undertiden m. overgang til bet. ^) en
persons ell. gruppe af personers (sær-
lige) niaade at udtrykke sig paa mundt-
ligt, ell. det (særlige) sprog, de særlige

udtryk, han (de) betjener sig af; sprogud-
øvelse (usus) af en særlig karakter, fx. m. h. t.

stil, milieu-, stemningspræg, ordvalg olgn.;

ogs.: (talt) nationalsprog, al jorden havde
eet tungemaal; og eens tale (1871: eet

S\iTog).lMos.n.l(Chr.VI). *Modersmaal er

vort Hjærtesprog,
|
Kun løs er al fremmed

T&k. Grundtv.PS.VI.187. »Hun ei forstod

hans Tale,
|
Og hendes Maal ei han. Winth.

HF. 181. Modstanderen havde . . en lidt

stammende, høj Røst og meget hurtig Tale.

Schand.AE.194. *det (kan) siges lavmælt i

iortToU'^TaXe.MLorentzen.Og saavidere.(1939)

.

23. billedl.: Aaben men aldrig tydet
|

er

Naturens TsL\e.JVJens.JL.96. jf. u. Alvors-
tale, (jf. u. bet. 4.1-2, 5.1^ i forb. føre en vis

tale: vil I tencke paa, at jer Ansøgning skal

lyckes, da maa I sætte jere Ord paa Skruer
og føre en ziirlig Ta.le.Holb.Kandst.1.2. en
Moder, der gik med Bondehue og førte

BoT\deta,\e. Pont.FL.406. || spec. (især i

best. f.) om talesprog, et fortroligt Kend-
skab til Almuens Ta.le. Dahlerup.SprH.^
(1S96).145. den fremadskridende Bevægelse,
hvorved en nyere Sprogform efter i længere
Tid at have været raadende i Talen endelig
ogsaa fik Indpas i Skriftsproget. sa.<Spr//.67.

i almindelig T&h.Bl&T. daglig tale, se

daglig 2.2.
II (1. br.) om diktion (2). Tra-

gediens ophøjede Tale hæver det menneske-
li'.« Sind over det Jordiske. Hjort.KritLit.II

.

30.
II

delvis til bet. 4, i forb. som mørl^,
sort tale, se II. mørk 3.i, IV sort 11. 1.

II Hirekte, indirekte tale, (gram.) d. s. s.

'Iirkte, indirekte Anførelse (se Anførelse
2.-ij. Madv.LatSprogU(1841).354. Wiwel.
ModersmaalelsSproglære.(1904) .52. bunden

,

uh anden tale, (nu sj.) om vers (poesi),
hfiih. prosa; bunden, ubunden stil. JBaden.
(irum.258. Kierk.VJII.61. D&U.

4) om en persons (flere personers) mundt-
lige sprogudøvelse i et bestemt tilfælde,
i en vis anledning, om et vist emne,
ell. om indbegrebet af de ord, hvormed

han (de) i et saadant tilfælde udtrykker
sig. 4.1) i al alm., om en persons udtalel-
ser, ytringer, „ord''; hvad en person si-

ger (især m. henblik paa indholdet). Eders
Tale skal være ja, ja, nei, nei. Matth.5.37.

*hans (0: havmandens) Tale var sod,
|
Som

Harpers Klang. Ew.(1914). III.205. Vor Tale
bestaar af mindre Dele, som kaldes Sætnin-
ger. Le/oJu.S'G. 2. Deres Øjne og al Deres Tale

10 har vidnet om et Savn, som De endnu ikke
selv iorstaar. Pont.DR.^I.341. (nu næppe br.)

i flt.: jorden skal høre min (0: Åloses's)
munds taler (1871: Ord). 5Mos.32.1(Chr.
VI). *forførerisk, med sledske Taler

|
. .

han lokked hende.Oehl.XII.72.
\\ (jf. bet.

5.3 samt II. løs 4.2^ i forb. løs tale: VSO.
rende . . med løs 1a\e.Elkjær.RK.155. (jf.

u. bet. 3 og' 4.2, b.\) i forb. fore en vis tale:
jeg formaner Eder, Brødre . . at I alle føre

20 den samme Tale (Chr.VI: skal sige det
samme). ICor. 1.10. De fører dristig Tale,

Frøken. KBirkGrønb.SF.96. jf. Enetale 2:

*jeg et stivt Qvarteer her Talen eene fører.

Wess.22. delvis til bet. 4.2: falde en i talen,
se II. falde 4.7. gribe en i hans tale, se

gribe 4.i. hans tale gaar paa stylter,
se I. Stylte 1.3. i ordspr., talem.: Man kjen-

der en Mand paa hans Tale. Mau.11.408.
D&H. som manden er, (saa) er og hans tale,

30 se I. Mand 2.3. || om skriftlige udtalelser ell.

(nu næppe br.) nedskreven beretning. Den
første tale (1819: Beretning^ haver jeg

giort . . om alle de ting, som Jesus begyndte
. . at gwie.ApG.l.l(Chr.VI). *Skriftens

Tale
I

Om Synd og Død og Naadens store

Ord. Boye.PS.IV.131. 4.2) en i reglen sær-
lig formet og retorisk fremført ud-
talelse, rettet til en person ell.' gruppe
af personer i en særlig anledning;

40 især: kortere ell. længere mundtlig henvendelse

til en forsamling ell. til en person, der fejres,

indeholdende ord, der behandler ell. passer til

den højtidelige, festlige anledning, ell. inde-

holdende argumentationer olgn., hvorved man
søger at indvirke paa forsamlingen, en appel,

opfordring til forsamlingen olgn.; dels m.
tanke paa ordene, indholdet, opbygningen,

dels m. tanke paa fremførelsen. l)en største

Vanskelighed ved at frie er at hitte paa,

50 hvorledes mand skal begynde sin Tale.

Holb.Kandst.1.3. »Viel.sen og Talen
|

be-

sørger Nattergalen. i2icA./.6S. en Tale, der

er bygget som en Afhandling, en Tale, der

tager det meste af en Time, er for os et

Foredrag, ikke nogen Tale. Vi udsondrer
hos os af Talen alt ligefrem Undervisende,

alt, hvad der er uden Forhold til den mundt-
lige Henvendelse. Dette gør Franskmændene
ikke. Brande8.(Pol."/»1903.1.sp.3). de fire bo-

60 rømte catilinariske Talei. Høeg. Cicero.(1942).
118. ogs. om litterær fremstilling, der gengiver

ell. i formen minder om prædiken ell. foredrag:

To opbyggelige Taler. Kierk.(bogtHel.l843).

Christelige Taler. 8a.(bogtitel.l848). || stor,
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strømmende tale, se stor 4.6, strømme 2,3.

II
holde ell. (nu næppe hr.) føre (Moth.F444.

jkolb.Kandst.1.3) ell. (nu kun dial.) gøre
(se gøre 1.4^ en tale: Herodes . . satte sig

paa Thronen, og holdt (Chr.VI: giordej en

Tale til dem. ApG.12.21. Talen (var) kold

som lis . .
I
Og skjøndt den læst ei havde

mindste Plet,
|
Det hjalp dog ei, da den

blev holdt saa slet. PalM.V221. Han dekla-

merede og holdt Tsih. ErlKnst.DH.127.

stoppe (op), studse i sin tale, se II.

stoppe 2.1, I. studse l.i. ||
ialem. for at

gøre en lang tale kort ijf. eng. to cut

a long story short; sj.) fattende mig i kort-

hed; kort sagt. HalKoch.DK.II.39.

5) bet. 4 brugt m. særlig tanke paa drøf-
telse ml. to parter. 5.J) (nu 1. br. uden for

faste forb.) to ell. flere personers udveksling

af tanker, drøftelse af et emne; samtale;
konversation; ogs. om den enkeltes del-

tagelse i ell. evne til at føre en samtale. *„Min
Moder —" . . „I en venlig Tale med

|
Din

Broders Drabsmand?" Oeft/.F/.i94. *Jeg i Ta-

lens Løb erfarte,
|
At hun Jomfru var, men ei

M.a,dsimme.Heib.Poet.VII.352. || i forb. som
talen falder (Bl&T.) ell. kommer (HC
And.BCÆ.1.150. AaDons.S.116) paa noget;

bringe, dreje, føre, lede talen hen(ind)
paa noget: For at han ikke skulde partere

sig selv i altfor mange Personer, bragte jeg

igjen Talen paa det mishandlede Linned.

PMøll.(1855).II.95. den Færdighed, hvor-

med han stedse drejede Talen hen på to

Yndlingsideer. Hjort.KritLiv.1.34. Talen før-

tes snart over paa andre Ting. SHeegaard.
UT.249. (hun) ledte . . Talen hen paa Fan-
gen. Elkjær.RK.210. For at drille . . bragte

jeg . . Talen ind paa (filosofiske) Emner.
Pol."fi\1944.10.sp.4.

II
føre tale, (nu næppe

br.) samtale; føre en konversation, en samtale.

jeg . . har mærket, at hele den Tale, som de
Mænd førte om deres Sager, var en Lektie,

de ramsede op, at de ingen Ting vilde.

Schand.AE.262. Han kunde rigtignok ikke

føre en sammenhængende Tale paa En-
gelsk. so.F.2i3. ;/..• *den Jomfru som jeg

hørte,
I

Med største Yndighed og Sødhed
Talen iørte.Holb.Paars.242. føre ell. holde
tale med en, (nu næppe br.) samtale med
en. han førte Tale med (1931: underhandlede
medj Joa.\).lKg.l.7. (han blev) staaende at

holde Tale nu med en, nu med anden, indtil

vi samtlig blev indkaldet til BoTået.Cit.ca.

1705.(HimmerlKjær.l919.291). \\ efter præp.
i; i forb. som give sig ell. komme i tale
(med en), (nu 1. br.j indlade sig i, komme i

samtale (med en) ell. komme til at tale (om no-
get), vi kom i tale om dem. Moth.T40. Paa
slige offentlige Steder kan man komme i Tale
med m&nge. Tode.IX.116. Hun gav sig . . i

Tale med mig. Brandes.Br.1.127. D&H. (jj

» udtr. for at faa, kræve, skaffe adgang,
lejlighed til at tale med en, især for at frem-
føre en sag for ham, ell. i udtr. for,

at en taler, forfatter kommer i kontakt med,
paa talefod med et publikum; i forb. som
faa ell. (nu kun arkais.) komme (Luc.

8.19(1907 afvig.). Schand.VV238. HKaarsb.
TrangeStier.(1899).21) ell. (sj.) bekomme
(FGuldb.S.41) en i tale; forlange en i

tale; skaffe ell. (nu næppe br.) fly (Holb.

Pants.III.3. KomGrønneg.1.304. VSO.II.
112) en i tale; skulle, ville have en i

10 tale olgn. Nu Madam fik I ham (o: eders

hemmelige tilbeder) i Tale? Holb.Jul.4sc. Kon-
gen var i de første Dage efter sin Hjemkomst
ikke at faae i Ta\e.Ing.VS.II.154. jeg (sto-

ler) paa, at du skaffer mig Jomfruen itale.

Heib.Poet.VII.282. (han) forlangte Præsten
i Ta\e. Reinhard.FC.200 . Christiern Pedersen
vil (som forfatter) have Menigmand i Tale.

OFriis.Litt.220. \\ efter præp. paa; t forb.

som falde (Æreboe.160) ell. komme (Moth.

20 T41. Blich.(1920).IX.152. HCAnd.ML.n7)
paa tale om noget, (nu næppe br.) komme
til at tale om et emne; i forb. som bringe
(Grundtv.SS.II.273. OFriis.Litt.418) ell. (nu
næppe br.) bære (Sort.(SamlDanskeVers.^

VII.223)) ell. (jf. u. bet. 3 og 4.i-2> føre
paa tale, fremdrage, fremføre en sag, et

emne, især til drøftelse. *Hvor meget han
aarked, hvor meget han vejed,

|
Det vil jeg

slet ikke føre paa Tale. Drachm.SH.64. Imens

30 førte D. et nyt Emne paa T&le. Elkjær.NT.
91. jf.:

*1 ungel
|
Bærer paa Tunge,

|
Fører

paa Tale
|
Oldtidens Sa.ng. Grundtv.PS.VI1.3.

i forb. som komme ff komme sig. Rahb.
(Skuesp.IX.137)), være paa tale, blive,

være omtalt, nævnt ell. drøftet. Moth.T41.
*Sagen kom ved Kongens Bord paa Tale.

PalM.TreD.54. denne Invitation havde væ-
ret paa Tale mellem Præstefruen og hendes

Veninde. (T^ei.T.i^i. se ogs. u. stærk 9.7.

40 II
komme undertale, (sj.) blive omtalt ell.

drøftet; komme paa tale. de Emner, der kom
under Tale.Bergs.EU.17. 5.2) det, at en per-

son berører, kommer ind paa noget; næv-
nelse; omtale; drøftelse. Bevidstheden
om, at jeg egentlig Intet havde havt at

bekjæmpe, som var Talen værd. Winth.

VII1.221. dog var Jomfru Clara borte, kun
ikke af Tanke og Tale. HCAnd.(1919).IV94.

II
i forb. m. høre, i tilfælde, hvor Tale vist-

50 nok egl. er inf. af II. tale, men opfattet og

behandlet som substantivet (se u. høre 4.4^.

Jeg har hørt nogen Tale derom. ChievitzA

Recke.Lodsen.(1851).6. man (kunde) endnu i

Trækkene spore Resterne af den fordums

Skjønhed, hvorom Agnete havde hørt saa

megen Tale. Poni.S.94. || t forb. som talen

er om noget, o: det er emnet, det, der skal

drøftes; i videre anv.: det drejer sig om, gæl-

der, angaar. (oftest i tids-bisætn., betingende

60 sætn. olgn.). naar Talen er om slige Tings

naturlige Bnit.Høysg.S.U. Naar Talen er

om lærde Sager, saa sidder han ikke derved

som Nummer K\x.Heib.Poet.VI.420. enig-

heden plejer at være forbi, saa snart talen
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bliver om konsekvens og værdsættelse. Thor-

sen. .4//i.//.27. der er, bliver tale om
noget, o: det er, kommer paa tale, drøftes;

i videre anv.: det er, bliver aktuelt, er, kommer
under overvejelse ell. foreligger (kommer til

at foreligge) som en realitet; det drejer sig om
(kommer til at dreje sig om). Der har længe
været Tale om, at Voldene skulde sløifes.

VKorfitsen.EV.170. Kammeratskabet, hvis

der da kan være Tale om Kammeratskab, lo

Bl&T. der er stærkt tale (der)om, se stærk
9.7. t nægtende udtr. som der er ikke tale
om noget, brugt i videre anv.: det er ikke

tilfældet, absolut umuligt, udelukket; ogs.

undertiden: det er fastslaaet, sikkert; der kan
ikke være to meninger derom. Hvilken er den
i denne Verden mest beundrede Christen-

doms-Lærer? Er det den frækt Verdslige , .

Nei, derom kan jo ikke være TdAQ.Kierk.

XIV313. Vist var den god; der er ikke Tale 20

om den Ting\Stuck.I.142. ud af Huset var
der ikke Tale om, at nogen menneskelig
Magt kunde drive ham. Wied.S.348. (han)
vidste, at der ikke kunde blive Tale om
Sevn for ham, forend han havde faaet

Sikkerhed for, at det var tilendebragt.

IsakDin.FF.40. (talespr.) forkortet ikke
tale om, iscer som udtr. for, at man ikke

vil gaa med til noget. Politiets Chef . . sa'e:

„Kære
|
Konge! Ikke Tale om, at vi kan ta' 30

Anære.''Blækspr.l896.15. han vilde ikke

anderledes. Ikke tale om. ErlKrist.St.19. „De
er en meget stærk Mand, Jansen" . . „Ikke
tale om, jeg er et ganske almindeligt Men-
neske." Jo;isWuI/j'.Mid<iLiue<.('2544;.39. 5.3)

(nu 1. br. i rigsspr.) udtalelse, der ikke til-

lægges en bestemt person; hvad der siges mand
og mand imellem; almindeligt udsagn;
sigende; ogs. om udsagn, hvis rigtighed er

tvivlsomt ell. ubekræftet; forlydende; rygte. 40

denne tjile (1819: dette Sagn^ (kom ud) iblant

brodrene: denne discipel døer ikke. Joh.21.

23(Chr.VI). Da man troede, Danmarks
Drot

I
Slumred alt i Graven rolig,

|
Fløi en

Tale fast utrolig
|
Gjennem By og Land og

Slot,
I
Rygtet sagde: „Kongen jager

|
End

ved '^iz.V Hauch.LDR.260. Hun flytter nok
snart over til Egensø, lyder Talen ret (0:

hvis rygtet taler sandt). Kofoed-Hansen.KA.
1.286. talen gaar, rygtet gaar. der gåer en 50

tale i hyen.Moth.T40. Talen gaaer alleene,

at det (3: en gudindes billede) er nedfaldet
paa et Sted udi Phrygien.Holb.Herod.lSS.
gammel tale, se II. gammel 2.3. ;'/. gam-
nel mands tale u. III. Rim 1. || t forb.

•n anden tale, (næppe i rigsspr.) noget nyt
og forskelligt; en anden sag; en anden sruik

(se Snak 2.i). det er en anden t&le. Moth.
T40. det kom paa en anden Tale, d. e. Maade.
funge. D&H. 60

6) 03 billedl. anv. af bet. 4(i), om hvad
der er udtryksfuldt, minder om tale,
virker meget „sigende", „talende"; især om
udtryk af ikke-sproglig art (fx. blik, mine-

spil). Udtryk er Sjælen i Musiken; uden det
er den blot et behageligt Spilleværk; ved
det bliver den til eftertrykkelig Tale.

MusikL.(1801).274. De turde ikke slippe

hinandens Øjne, og turde dog ikke lægge
Tale i deres Blik, men ligesom slørede det til.

JPJac.11.132. ThitJens.VA.il.204. jf.: til

. . Bellman har K. udført Bind (o: bogbind),

der bag den stilstrenge Maske fører munter
Tale. Bogvennen.1927.61.

II. tale, V. [>ta'l9] (dial. talle. i bet.

11.8! Faer! Vil I komme ing liit; der er

Jeen, som vil talle Jex.HMikkels. D. 156.
Den Tid jeg tallede Arrestantinden.Cti.2790.

(LFlaCour.Sorø.(1938).162). UfF.). præs.

-er ['taUar] (Høysg.AG.141) ell. (nu kun
dial.) tal (Holb.Skiemt.BS^. sa.Bars.III.6.

JRPaulU.SB.72. FrHorn.SomnPoet.24. Rask.
FynskeBS.85. Flemløse.174. Feilb. jf. LollO.;

arkais.: JPJac.1.27); præt. -te ['ta"lda]

(Høysg.AG.141), tidligere ogs. skrevet -de
(smst.96. FGuldb. 11.80. Oehl.PSkr. 1.359.

Grundtv.Udv.V165. Bredahl.!.12. Schaldem.

CN.81) ell. (i rigsspr. kun højtid, ell.

arkais.) -ede (Holb.Kandst.1.6. Gylb.1.90.

Kierk.V1.302. JakKnu.CD.il. jf. Rask.Fyn-
skeBS.85. Flemløse.65. samt Moth.T36. Høysg.
AG.96); part. -t [taUd] (Høysg.AG.141) ell.

(i rigsspr. kun højtid, ell. arkais.) -et (IKg.
13.3. Brors.146. Blich.(1920).V1.142. Jak
Knu.CD.26. HBrix.TH.99. jf. Moth.T36.
Høysg.AG.141). vbs. (sj.) -ing (se Stiltaling^,

;/. I. Tale, Taleri. (æda. talæ (Harp.Kr.l07.
Fragm.8), oldn. tala, oeng. talian, mnt.

talen, tælle, betale (jf. betalej, mht. zaln

(nht. zahlenj; ;/. I. Tal, I. Tale || sml.

snakke (der i dial. og for en stor del ogs. i

dagl. tale bruges i st. f. tale; t dial. bruges

tale især i bet. 4.a og i bet.: tale fint, tale

rigsmaal (se Feilb.)) og (m. h. t. bet. B)
II. sige)

A. t intr. anv.

a. 1 al alm. (uden for saglige forb. m. præp.
(se b) og adv. (se D)).

1) (jf. I. Tale 1; m. overgang til bet. 2)
være i stand til at frembringe, artikulere ord

og udtrykke sig derved; have mæle, tale-

evne (mods.: være stum, umælende olgn.).

baade giør han, at de Døve hore, og at de
Maalløse tale. ifarc.7.37. alle havde ind-

bildet sig, at han var stum født, og aldrig

kom til at ta,le. Schousbølle.Saxo.94. Dette
Arbeide kan en Stum ligesaagodt forrette,

som en Talende. VSO. Barnet horer, hvad
andre meddeler, men taler endnu ikke.

VilhRasm.BU.72. \\ især i forb. m. kunne,
en Stum, som ikke kan tale. Bar.6.41. Bar-
net kan ikke tale endnu. FiSO. hverken
kunne mæle eller tale, se III. mæle 1.

2) (jf. I. Tale 2) i al alm., uden tanke paa
indhold ell. form (sml. bet. 3-4 samt u. II.

sige 2): (benytte sin evne til at) udtrykke sig,

meddele sig til andre ved ord, tale; udtrykke
sig ved mundtlig tale; udøve talevirk-

XXIII. Rentrykt "/, 1040 48
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somhed; udtale sig (mods. tie ell. skrive

olgn.). 2.1) om mennesker, være hvert Men-
neske snar til at høre, langsom til at tale.

Jac.1.19. de sædvanlige Frantzøske og La-

tinske Ord, som dagligen i Talen og Skriven

. . forekommer. LTid.i737.34S. »Frit at

tænke, tro og tale,
|
Det er Folkets gamle

Ret. Grundtv.FS.VI11.88. jf.: i vor Tid véd
man virkeligt paafaldende meget om for-

skellige „Evner"s Sæde i Hjernen; man véd
f. Ex., at man taler med et bestemt Sted i

Hjernens venstre Pandelap. O£iocA.Z).*/,i-50.

(jf. u. bet. 1) i forb. m. kunne: *Fast stand-

sede mit Aandedræt,
|

Jeg kunde neppe
t&le.Winth.D.lM. Tjeneren kunde neppe
tale for Gm&d.Gylb.Novell1.102.

\\
(delvis

til bet. 4.1 ; undertiden vanskelig at skelne fra

bet. 11.4^ i forb. som tale lidt, meget,
de største Mænd tale mindst udi Sælskaber.

Holb.Ep.IY.94. Babette talte ikke meget,

hun var bleven saa t&ns.HCAnd.(1919).IV
224. „Naa, Du hedder Ais!" „Ja," svarede

hun . . Mere blev der ikke talt. GoWsc^m.
VIII.309. den lyver ofte, som taler

meget, se II. lyve 1.3. || efter høre. Jeg
hører undertiden heller min Kocke-Pige
tale end ]eT.Holb.Vgs.I.2. i forb. som elske
at høre sig selv tale, holde af at tale

meget, føre ordet; være snakkesalig, (han)

holdt af at høre sig selv tale.AaDons.S.48.

smst.156.
II

i (modsætnings)forb. m. tie.

Der er . . en Tid til at tie, og en Tid til at tale.

Præd.3.7. *Naar gamle tale, skal de unge
tie. Grundtv.PS.11.43. Umuligheden af . .

at kunne tro hende, hvad enten hun talte

eller tav, lod hele Luften forekomme ham
fyldt med hemmelighedsfuldt Forræderi.

Goldschm.VII.209. \\ i forb. m. tænke.
Da jeg var et Barn, talede jeg som et Barn,
tænkte jeg som et Barn. lCor.13.11. *hvor
blev der dog talt og tænkt. KBecker.S.1. 12.

jf. ovf. 1.18: *(hun) talte meget lidt;
|
Men

tænkte destomeer. Bagges.Ungd.1.215. i forb.

som man skal tænke, før man taler:

Jeg har Forstand, og jeg bruger den. Jeg
tænker, før jeg ts\ex.KMich.Mor.(1935).17

.

Han er en mand, der tænker før han taler.

MKlitgaard.MS.55. jf. Vogel-Jørg.BO.578.

II
part. talende brugt som adj.; ofte i

forb. være talende, tale; sige noget ell.

meget; især i forb. som være meget ta-

lende, tale, sige meget; være snakkesalig.

Hånd er ikke meget talende. Moi/».T43. kand
i blive saa Talende, og føre saadan underlig

Snak alleene af Lugten (o: af kaffe), hvad
mon da de ikke giøre, som faar det i Livet.

Holb.Bars.1.6. Hun havde den Evne at

kunne være talende (o: faa udtrykt meget,

virke selskabelig) uden mange Oid.Goldschm.
FV.1.310. som atirib.: Mester Gert West-
phaler eller Den meget talende Barber. Holb.
(sluespiUiiel.1723):] Talende Personer i et

Skuespil. FiSO. (især gram.) substantivisk:

En Person kan i Talen staa i tre forskel-

lige Forhold: han kan være den talende,

forste Person, eller den tiltalte, anden Per-

son, eller den omtalte, tredje Person. ilfiA;-

kels.Sprogl.186. 2.2) om andre levende væse-

ner, der er i stand til at efterligne menneskelig

tale, om ting, der mekanisk gengiver menne-
skers tale, ell. i al alm. om dyr og ting (og

forhold), der optræder som (tænkende og)

talende væsener i eventyr, fabler osv.; ogs.

10 (især i part. tal en dej om ting ell. forhold:

finde udtryk v. hj. af tale, ord. papegoyer taler

som mennesker. ilfo</i.T36 (jf. PEMiill.*257).

det maa man lade den Bog: den taler som
en Bog. Heib.Poet.1.441. Dyr og Planter

taler i Fabelen som i Eventyret, men med
ganske forskellig Hensigt. Rubow.HCA.41.
ofte i hypotetiske sætn.: Hvis min Kaarde
kunde tale, vilde den vidne. Holb.Forv.8 se.

Hun (o: liljen) skulde, om hun kunde tale,

20
I

Dig skieide for en Tidsel ud. Brors.81. hvis

slottets mure kunde tale, vilde vi faa vor nys-

gerrighed stillet
i jf. u. Sten 7.6 slutn. \\ i part.

talende brugt som adj. de talende kun-
ster, (sj.) om litteraturen (mods. de bildende

kunster). SkVid.NySaml.Fort.viii. talende
snit(mønster), (haandarb.) snitmønster m,

forklaringer (ud for hvert mærke) angaaende

enkeltheder ved klipningen og syningen. Mor-
genbladet.^'/»1930.5. SyStrikkeB.128. talen-

30 de vaaben (ty. redende wappen, fr. armes
parlantes; herald.) vaaben, der indeholder en

figur, hvis navn (helt ell. delvis) falder sam-

men m. slægtsnavnet (fx. en okse som vaaben-

mærke for slægten Oxe). PBGrandjean.Heral-

dik.(1919).39.

3) (jf. I. Tale S) udtrykke sig mundt-
ligt i en vis form, paa en vis sproglig
maade, i en vis stil ell. føre en tale af

et vist indhold, en vis forstaaelighed,

40 klarhed osv.; ofte spec. m. h. t. en persons dyg-

tighed ell. udygtighed til at udtrykke sig flydende,

klart, i et smukt sprog olgn.; ogs.: fremsætte
noget i en vis skriftform ell. i al alm. fremsætte

en ytring i en sproglig form (mundtligt ell.

skriftligt). 3.1) i al alm. Jeg vilde, at I alle

kunde tale med fremmede Tungemaal. iCor,

14.5. i min Ungdom talede man ikke saa her

paa Bierget som nn.Holb.Er.1.2. Man taler

partitive, naar der er noget at dele, og man
50 vil betegne en Part derai.Høysg.S.160. Lær

først at sætte dine Ord, at tale
|
Som man

skal tale. Hrz.VIII.98. han talede voksent

om Dyr og 'Driit.KrJens.DF.41. Han talte

med fynsk DiaXekt.HSeverinsen.D.52. (poet.)

om mund: *Saa har din Mund
|
Vel talet

driBtelig. Brors. 146. skriv, som du taler,

se skrive 2.1. Det (o: naar hele jordens skive

er oplyst) er da for Maanens Folk en Fuld-

Jord, om jeg saa maae tale (nu: sigej.

60 Eilsch.Font.74. \\ tale efter en, efterligne

ens maade at udtrykke sig paa, at udtale

ordene paa osv. Moth.T37. Han kan ogsaa

tale saa yderst snurrigt efter Folk, og efter-

ligne deres Ga,ng.Winth.IX.148. Han kunde



677 tale tale 678

snart tale og gaae efter alle Mennesker i hele

Giden.HCAnd.(1919).II.90. MO. \\ tale

en efter munden, se Mund 4.4. || t forb. m.

i ell. paa. Det vilde være af sproghistorisk

Interesse at faa godtgjort, hvor i Danmark
der tales i dette „Landsmaal".^Å:siro6L*/i,

1934.5.sp.2. Hvis et saadant Tilskud ikke

var blevet givet, vilde Bogen ikke have set

Dagens Lys. Den er nemlig ingen „Sællert"

— for at tale i MaXeisTprog. BerlTid^*^iol943. lo

M.3.sp.4. tale i gaader, i tunger, i ell.

paa vers, se I. Gaade 2, Tunge, Vers. || i

satnmenligninger. Hånd taler som en engel.

Moth.T37. I taler jo som en Bibel NPWitoel.

JL.45. tale som en bog, en gaas, en kød-

pølse, en pog, som man har forstand til,

se I. Bog 2.1, Gaas 1.2 slutn., Kødpølse,

I. Pog 3, Forstand l.i. || i andre særlige forb.

(delvis til bet. i.\). tale med grød i munden,
tale ^frit osv.) fra leveren, af, fra lungen 20

(lungerne), fra læderet, af, fra maven, gen-

nem næsen, (lige, rent ud) af posen, skægget,

op ad stolper og ned ad vægge olgn., se

Grød 1 osv.; tale i en lygte, hen i vejret

olgn., se I. Lygte 1.8, Vejr; tale af ell. i en

vis tone, se Tone. om faste forb. som tale

frit (ud), højt, los, redt, rent, sagte, sort,

sur, vel, vildt se 1. fri 3.6 osv. 3.2) inf.

brugt i særlige forb. \\ (jf. bet. 14; nu næppe
br.) i udtr., der angiver den synsvinkel, hvor- 30

under, den maade, hvorpaa den talende ønsker

$in udtalelse opfattet, ell. angiver en reserva-

tion, undskyldning m. h. t. det brugte udtryk

olgn. (nu bruges tilsvarende udtr. m. sige, se

II. sige 8.1 og ll.a^. Om din Herre, for

Exempel skyld at tale, var lærd, blev hånd
kaldet Tybonius i steden for Von Tyboe.
Holb.Tyb.1.4. i Eje, eller, rettere at tale, i

Forlening af G\xå.Gram.Breve.27. især i

forb. som i almindelighed (EPont.Men. 40

11.69. Tode.JX.272), egentlig, groft,
overhovedet, strikte at tale, se egent-
lig 3.1, II. grov 3.2, overhovedet 2, strikt 2.

med gunst, respekt, tugt at tale,
for høviske øren at tale, se Gunst 1.8,

I. Respekt 3.1, Tugt, høvisk, saa at tale,
at jeg saa skal tale, om jeg saa maa
tale, se VI. saa 1.5. || i forb. som for at
tale med digteren, angivende at man cite-

rer digteren ell. efterligner hans udtryksmaade. so

Hjort.KritLit.II.269(se Sprog 8p.530'). Nu
syntes jeg nok, at Spøgen, for at tale med
Wessel, gik over Skrævet. JacAnd.Er. 11.81.

Vi (;r så meget værd, at han (o: Jesus) —
for at tale med den nikænske trosbekendelse,
«'n af den danske kirkes bekendelser — „for
os o'^ for vor frelses skyld" kom ned fra

himkn. Da.Kirkeliv.1932.11.

4)^;/, I. Tale 4-6^ udtrykke sine tanker,
meddele sig (mundtligt) v. hj. af ord 60

' et vist tilfælde, i en given situation,
om et vist emne olgn.; især (mods, sludre
2.3, snakke 1.3^ om tale ell. samtale om alvor-
lige ell. vigtigere emner, ført i en værdig,

passende tone olgn. (jf. u. snakke I.2 samt:
Den, der snakker, snakker vel om Noget,
som jo Ønsket er at faae Noget at snakke
om, men dette Noget er ikke i Idealitetens

Forstand, thi saa taler m3in.Kierk.VIII.93);

ogs. (jf. bet. 3): have evne til at finde det rette

udtryk, de rette ord ell. forme det sagte paa
passende ell. virkningsfuld maade i den givne

situation; endvidere om udtalelse i skrift ell.

paa tryk, bl. a. om gengivelse af mundtlig tale

ell. om forfatterens fremsættelse af personlige

meninger. 4.1) (jf. I. Tale 4.i^ i al alm.:

fremkomme med en udtalelse, sige
noget; ogs. (dial.): kalde (paa en), vække
(af søvne) olgn. (Feilb. UfF.). Herren gjorde

ved Sara, eftersom han havde talet (1931:
sa.gt).lMos.21.1. U. havde talt ret i alle

disse Ting. Schousbølle.Saxo.94. Vi kom i

Samtale; det vil sige, han (0: Brandes) talte.

Og hvor han ta\te\ Drachm.D.'Jllll. lad mig
dog tale iæTdigt.AaDons.MV210. tale i

munden paa hinanden, tale for døve
ører, i vildelse olgn., se Mund 4.4, døv
1.3, Vildelse, tale en for nær, se I. nær 3.8.

(delvis til bet. 4.2) i modsætnings-forb. m.
samtale, se II. samtale.

|| (jf. bet. 2) i

forb. som han talede og sagde (efter lig-

nende udtr. i gr. og aramæisk; jf. tilsvarende

forb. u. 1. svare l.i ; bibl.) Da talede Isak til

Abraham, sin Fader, og sagde (1931: Da
sagde Isak til sin Fader Abraham^. 2 Jlfos.

22.7. de talede (1907: talte; til ham, og
sagde: siig os, af hvad Magt giør du disse

Ting? Luc.20. 2. \\ om forfatter(personlighed).

Den, der her (o: i et værk om dansk historie)

taler, er Dannemand . . han vilde fremskynde
Landsbrødrene til at holde over deres egen
ÆTe.Rothe.(Rahb.Min.l786. 1.182). Det var
egentUg som Skolebogsforfatter, Thornura
begyndte, og Læreren taler gennem alle

hans Skrifter.NJeppesen.NJKThornumsLiv.
(1925). 10. Holdt de historiske Viden-

skabsmænd sig tilbage, talte til Gengæld
Poi>nlairsknhenterne.CSPet.Stenalder,Brome-

alder,Jernalder.(1938).211. paa dette punkt (i

en roman) er det forfatteren selv, der taler
(

II (jf. bet. 6,6 og 11.4^ i forb. m. af til an-

givelse af de følelser, tanker, kundskaber, der

præger udtalelsen, hvorledes kunne I tale

godt, I som ere onde? thi af Iliertets Over-
flødighed taler }^\xnåen.Matth.l2.34. »Han
taler af guddommelig lnAgi\ning.Oehl.V.289.

*„Forraade," siger I — Ja, det er Ordet I
|

I taler af Vor S\e\\Bredahl.VI.96. jog har
jo . . en ret lang Erfaring at tale af. Pont.

FL.320.
II

i opfordringer til at fremføre, hvad
man har paa hjerte, tal Herre, thi din Tjener
harer. lSam.3.9. Kvinden sagde: min Herre
Kongen tale dog. 2Sam. 14.18. Hvad for-

langer De da? TåU SHeegaard.UT.387.
||

Q} jeg har talt (efter lat. dixi; jf. bet. 13)
især brugt som udtr. for, at man har sagt sm
mening, ell. som udtr. for, at det sagte er en
befaling ell. ens sidste ord i sagen. *den Æld-

48*
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ste herske. — Jeg har taM.Ojel.KU.59. \\ i

forb. tale 'over sig, tale forvirret, vildt,

vrøvle, vaase ell. (nu i rigsspr. vist kun) sige

noget, man burde have tiet med (og saaledes

røbe det); fortale, forsnakke sig; snakke over

sig. Jeg talede gandske over mig, og vedste

ikke selv hvad jeg sagde. Pamela.1.505. Af-

skaffe Pudder I Aflægge Pocher og Fiske-

beensskjørterl De taler over Bem.PalM.
VIII.289. fra den Tid var det, at Rygterne

kom ud, for hun talte ofte „over sig", som
det hedder, og Pigen kunde berette de

særeste Ting om hendes (o: en gi. kones)

Snak og Adfærd. Wied.BS.189. 4.2) (jf. I. Tale

4.2J holde en tale, prædiken, et fore-

drag olgn. det lader Qvinder Ude at tale i

en Menighed. lCor.14.35. „Hys!" sagde Fluen,

„ja, jeg vil ikke tale, jeg vil bare sige Noget!"
HCAnd.(1919).III.333. Der er som bekendt

jo næsten ingen Talere, som kan tale.

Brandes.XVIII.210. den Dreng (o: om en

ung præst) skulde tale ved T.s Baare.

AaDons.MV.224. Far . . skulde tale i Ra-
dioen. PReumert.Masker ogMennesker. (1940).

142. tale ud af vinduerne, se Vindue.

II
part. talende brugt som adj. en talende

mand (1819: en vis Talerj Tertullus.J.pG.

24.1(Chr.VI). talende stiller, se Stiller 1.2.

4.3) (jf. I. Tale B.i^ udveksle ord (med en);

mundtligt drøfte noget; føre samtale
(med); samtale (II); ogs.: forhandle
ell. aftale noget med en; næsten kun i

forb. m. med (nu kun dial. ved. Schous-

bølle.Saxo.236. VSO. Feilb.). Moses og
Elias viste sig for dem, og talede (1907:
samtalede^ med ham (o: Jesus).Matth.l7.3.

mit Hierte sidder mig i min Hals; thi jeg

skal tale med Mester Herman, og begiære
hans Datter. Holb.Kandst.I.l. Saa frydelig

der til evig Tid | Med Venner i Lys vi tale!

Grundtv.SS.1.59. hun var ude at tale med
Præsten (o: i anledning af datterens begra-

velse). Wied.MB. 1.67. de to Herrer havde
faaet talt færdig, inden de kom ind.Ber^-

strøm.KD.81. tale i minde med en, se II.

Minde 6.i. (jf. bet. 8.1 og 27; dial.) reciprokt:

tale med hinanden, det er saalænge siden vi

saaes — jeg mener taltes — jeg mener skrev
hinanden til.Oehl.Br.il.140. Nærmere om
det, naar vi tales. HPHanss.T.II.223. Krist.

Ordspr.618. — om telefonisk ell. telegrafisk

forbindelse: Naar Telegrafforbindelsen paa
Jernbanens Ledninger er mangelfuld, saa

at der ikke kan tales umiddelbart med
længere bortliggende Stationer. DSB.OrdreK.
150.— i udtr., hvorved man (nu især i telefonen)

før samtalen oplyser, hvem man er, ell. fore-

spørger om den anden part: Godaften — taler

jeg med Godseier D. (o: er De godsejer D.)?
SHeegaard.UT.383. Damen . . kommer nu
hen til Inga. „De taler med Karens mor,"
siger hun. HNorlev.L.119. \\ i udtr. for at

tale højt i enrum, uden at henvende ordene
til andre end sig selv (undertiden opfattet som

en tilbøjelighed, der særlig præger ældre men-
nesker, jf. u. snakke 4.i). Karlen havde . .

given sig til at tale med sig selv i Kragemaal.
Tode.IX.365. (fangernes) tause Talen med
dem selv forraadedes ved Læbernes Bevæ-
gelse. TAieie.firei;e.72. du bliver gammel,
(for) du taler med dig selv. Wiwel.139. \\ i

videre anv., som udtryk for at være ubehage-

lig, gaa haardt frem over for en ell. komme
10 ud for, „stifte bekendtskab med" noget ube-

hageligt, har du Lyst at tale med Mester
Erich end engang? hej Jeppe! her ind!

Holb.Jep.I.l. Nu skal den (o: en fjendtlig

kanonbaad) ind i Løbet til Swinemiinde . .

Maaske vi saa kunde tale lidt med den (o:

beskyde den). VKorfitsen.TO.il.68. i forb.

som jeg skal tale med ham, brugt som
trusel om at gaa haardt frem over for en. Jeg
skal tale med ham, saa det skal runge for

20 hans Øren. JHSmidth.Ords.160. Dersom det

store Speil kommer det mindste til, saa skal

jeg tale med Dig, det kan Du tioe. CBernh.
NF.VI.80. jf. bet. 6(5): min Stok skal siden

tale med din B,yg.Holb.Didr.5. || i forb.

være til at tale med, (dagl.) være med-
gørlig, (hornuglen skal) sultes nogle Dage
for at blive mør og til at „tale med". Fleuron.

DTN.81. Efter i en Række Aar at have
været uovervindelig, er Næstved Boldklub

30 for Tiden „til at tale med". Cricket.1935.52.

sp.2. 4.4) (jf. I. Tale 6.3; nu næppe br.)

føre løs tale; fremføre, viderebringe
rygter, sladder olgn.; i forb. som tale
fra en til anden. Jeg sætter aldrig ont
imellem Folk, Madame, og taler fra een til

anden. Holb.Bars.II.4.

5) (især o) billedl. anv. af foregaaende

betydninger (især bet. é), om virksomhed,
vidnesbyrd olgn., der minder om ell.

40 sammenlignes med tale. 5.1) om levende

væsener: udtrykke sig ved andre midler
end sprogets; gøre sig forstaaelig som
ved tale (fx. ved gebærder, mimik, blik).

Tit talte hånd med Blink og Hænder . .
|

Og u-formerkte Tegn ved Bordet fra sig

ga,v. Falst.Ovid.45. *Du (0: gud) taler gjen-

nem Stormens Røst. FOuldb.II.163. stum-
me Folk, som ei har Talens Brug, | Tidt

tale godt ved Tegn.Oehl.XII.35. „Hans
50 franske Sprog forstod jeg ikke;

|
Men hver-

gang mig han talte til,
|
Han brugte danske

Blikke."
|
„Hvad hører jeg? De taler og

(

Med Øinene?" Heib.Poet.VII.80. da logred

den (o: hundehvalpen) med sin lille Hale,
|

den kunde jo sletikke bedre tale. Kaalund.

223. jf.: Abildgaard taler
|

Steds, naar

han maler (0: i sine malerier). Oehl.XX.

169. Når Gud taler, bør mennesket tie,

sagde hr. B. , . under et tordenvejr, afbrød

60 sin præken og gik ned af stolen. Zm^.
Ordspr.647. 5.2) om persons blik, mimik,

bevægelse, optræden olgn.: være udtryks-

fuldt, rumme en særlig betydning; være

meget sigende, tier han, tale dog Blik, tale
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om Lynalil knn. FGuldi.S.132. Det var en

tavs Forsambng — men deres Øjne talte.

Houalt.DB.115. || især i part. talende
brugt som adj. de talende og tindrende Øine,

Tode.IX.8. Hendes graa Øjne vare blanke

og klare, ikke meget ta.lenåe. Schand.AE.50.
Sygeplejersken . . saa' om til Patienten med
et talende BUk.Høm.S.215. (jf. bet. b.i) om
tavslied: Moderen blev forskrækket . . og

tav; men da hun følte, at hendes Tavshed i'o

var talende, skyndte hun sig med at sige:

„Du kan være vis paa (osv.)'\Goldschm.VII.

142. at kunne sige meget med et Smil, at

kunne glide hen over Enkeltheder med en
Taushed, der ta.leT.Bang.K.10. Den kgl. For-

ordning , . fordømmer vel ikke dette hans
Krav, men forbigaar det ganske i talende

Ta.vshed. OskAnd.(Kingo.Siunge-Koor.(1931).

Lll). S.3) (3 frembringe lyde, der minder
om ell. sammenlignes med tale. Chitaren 20

talede under hans Ha.a.nd. Biehl.DQ.IV49.

Hoit Echo talte efter ethvert mit Øxehug.
Winth.VI.246. »Tordenen runger . .

|

Skverne tale, og Jorden lytter. T/jø^Lors.J.^

(1904).25. Nu talte Nordenvinden . . hult

og trøstesløst. Falkberget.NattensBrød.fovers.

1943). 107.
II

(poet.) om fuglesang. *l de dybe
Dale

I

Mellem Nattergale
| Og de andre

Fugle smaa, som ta.le. Grundtv.PS. VI.359.
Hrz.D.II.27. 5.4) (jf. u. bet. 2.^) om ting 30

ell. forhold: rumme en betydning, give
oplysninger, forklaringer, formanin-
ger olgn.; tydeligt vise, tilkendegive,
bære vidne om noget; indvirke paa en

som en tale. »Glædens tause Taarer tale.

Thaar.ES.63. Sommer var det , . ikke, det

indtrædende Mørke og den kjølige Aften-

vind talte tydeligt nok.Watt.PF.123. Al-
vorlig taler ved Alfarvej | . . de Gamles
GTa,ve.JVJens.AH.60. tallene taler, tal- 40

lene vidner om noget; især: tallene i en bereg-

ning, opgørelse, statistik er værd at lægge

mærke til, fordi man af dem kan slutte sig til

noget, oplyses om noget. »Tallene taler, de
hellige Tal (0: de forudsiger verdens under-

gang). Bergstedt.D.10. I 1801 var Indbygger-
antallet 1200, nu er det ca. 10.000. Det er

Tal, der ta.\eT.AarbTurist.l931.53. || t part.

talende brugt som adj.; dels som præd.:
en ringe Ting (som) er talende for den store 50

Troskab og Kjærlighed . . hvoraf du roser

åifc.Gylb.(1849).VI.133. disse Tal er talende.

IMT. dels atlrib.: Talende BeviiB. Leth.

(IHOO). Paa et Kort . . staar kun disse faa,

men talende Ord: „Han var min bedste og
kæreste Ven! Hvad er det hcle?!"A'a</ians.

WB.15. (1. br.) som adv.: Æsken indesluttede
et Billede talende hgt. Etlar.SB.411. (lod-

lens) Næse var talende rød. ROandrup.JK.9.
6.8) Q} om ting ell. forhold: gøre sig (stærkt) eo

gældende; være den afgørende faktor;
iige del afgørende ord. Pilen . . gemte (han) for

at den kunde tale, naar Tid var at øve Ret for

Drabet.LBruun..4./.22. (en) Trusel om at lade

Lovene tale. VilhAnd.Litt.il.866. underhand-
lingerne blev afbrudt; nu maatte vaabnene
tale

i II
ordspr. naar guld taler, maa alle

tie olgn., se I. Guld 1.8, III. kvær 2. naar
kanonerne taler, tier muserne. Vogel-Jørg.
BO.504. penge taler mere end tolv tingmænd,
se Penge 3. 5.6) skaffe sig udtryk i ell.

sætte tydeligt præg paa ens ord, tale
ell. paa anden maade lægge sig tyde-
ligt for dagen. I ere ikke de, som tale,

men det er Eders Faders Aand, som taler i

Eder. MaUh.10.20. »Oldingekulde taler i Dig.
FGuldb.1.55. Kjærlighed i Ord forflygter,

|

Taler i sin Taushed helst.Hrz.D. 11.19. »Saa
syng da, Danmark, lad Hjertet tale. Hoff-
mann.(BerlTid.*U1924.Aft.5.sp.3). smaa sor-

ger taler; de store tier, se Sorg 1.7.
|| (jf. u.

bet. 4.1 og 11.4J i forb. m. (ud) af. „han er

besat og det er den onde Aand, som taler

af hans Mund". — „Og jeg troer Brende-
viinet taler af din Mund." Holb.Hex.11.2.
»Uro taler af dit Øie.Boye.PS.II.17. i

udtr. for, at en persons udtalelser er stærkt

præget, paavirket af en anden person. Det er

hans Ræsonnementer mere end hendes der
taler ud af Munden paa Romanens varm-
blodige Heltinde. Rubow.T.119. „Formodent-
lig er (hunden) blevet bidt af et Jord-Egern
som lille Hvalp og har aldrig siden kunnet
glemme det." — „Freud taler ud af dig!"

Pol.*/iol944.Sønd.l4.sp.3. jf.: en beslægtet

Aand taler ud af (Voltaire og Rousseau).
Rubow.LK.ll.
b. t særlige forb. m. præp. (hørende til

forsk, af de foregaaende bet., især bet. 4).

6) t særlige forb. m. for. 6.1) fremføre
noget for en for at indvirke paa ham;
især: tale venligt, indsmigrende til en for at

faa ham til noget, min Moder talte for mig,

at jeg skulde være ret kjærlig mod ham.
HCAnd.SS.II.8. talem.: Saa taler (alm.:

snakker, se Gaas l.i) de Ræve for de Gæs.
Vogel-Jørg.BO.488. især (jf. u. bet. 6.a; i

forb. tale godt for en, snakke godt for en
(se u. god 6.4^. D. talte godt for ham (0:

en beruset). JVJens.D.203. jf.: (uret) holdt

. . op med at dikke. Saa maatte vi klappe
det lidt igen, tale godt for det og rumstere
med det. JohsWulff.T. 51. 6.2) lægge et godt
ord ind for en; tale til gunst ell. forsvar for

en; tale ens sag (jf. II. fortale 2). Behold kun
dit Tobak Jeppe! at jeg (0: en advokat) taler

for dig, er icke for Skienk og Gave, men
alleene af Christen Medlidenhed, ^o/ft.yep.

IV6. Leth.(1800). tale for sin syge moder
ell. moster, se Moder l.i. Moster 2. (jf. u. bet.

6.1; nu 1. br.) i forb. tale godt for: jeg har
staaet for dit Ansigt for at tale Godt for (1931:

tale til Bedste for^ dem, for at bortvende din

Vrede fra dem.Jer.18.20. Falst.Ovid.96(se god
sp. 1172**). Gjel.HS.227. |l ogs. i udtr. for ai

anbefale noget, ved sine ord, forestillinger søge

at opnaa, udvirke noget olgn.: denne Prophet
. . skal dødes, fordi han haver talet for Af-
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vigelse (1931: prædiket Frafaldj fra Herren.

5Mos.l3.5. (han) var en fremragende Sæl-

ger. Han havde en vis Evne til at tale for

sine Y&rer. LeckFischer.A.146. tale for sin

(egen) pose, se I. Pose 1.2. (1. ir.) i forb.

tale godt for: Molbech anførte (ordet „ret-

lede") efter Moth som uddødt, men taler

godt for dets Brng. Jesp.(Tilsk.l902J99).

II
i videre anv. (til bet. b.i) m. tings-subj.:

olgn.) over (Mynst.Tale.(1830).6. Blich.

(1920).XV.178): behandle noget mundtligt ell.

skriftligt, i et foredrag, en samtale, drøftelse,

i et skrift osv.; omtale; udtale sig om;
ogs. m. h. t. sprogbrug, udlryksmaade i al olm.:

udtrykke sig paa en vis maade. 8.1) om
mundtlig udtalelse, samtale, omtale, foredrag

olgn.; ogs. uden tanke paa en bestemt situa-

tion, som udtr. for, at noget er et alm. samtale-

kunne tjene som støtte ell. bevis for noget, lo emne. de tale icke uden om Veirligt, eller

mdne til fordel for noget. I det øvrige taler

(Holb.DH.1.339: plaiderer^ intet meere for

denne Konge end hans Død. Holb.DH.'I.339.

Det taler ei for hans Intelligens. Heib. Poet.

X.237. Folk blive til det, som Omgivelserne

gøre dem til. Saa siger man. Og der er noget,

som taler derior. Drachm.P'VS. jf. u. II. Fordel

3. sandsynligheden taler for, se Sand-
synlighed 1.1. det taler for sig selv, det er

om Huusholdning.i/o?fe.Jean,///.3. Hver
Mand i Byen om Indtoget taler,

|
Om Trans-

parenter og Dandserens Gang. PAHeib.(Mor-
gen-Posten.1790.641). Min tilkommende Svi-

gerfader talte (ved jagildet) over de Ord:
„Jeg har givet min Pige i din Barm."J5Ztc/».

(1920).X1V.161. Nogen fuldfærdig Forlovelse

var det ikke; men man „talte om" de to

unge Y(Als..Goldschm.VlIJ.19. Jeg beder Dem
oplysende i sig selv; det behøver intet (yderli- 20 ikke at tale om dette til Nogen. Bråndes.Br
gere) til forklaring, støtte, anbefaling osv. Moth.

T37. Indretningen behøver jeg ikke at rose,

den taler for sig selv. NordBrun.TT.62. det

er bedst intet at sige, og at lade Brevet tale

for sig selv. Hjort.KritJÅt.1.130. den (0: en

cigar) taler for sig selv. Pol.*/iol936.Sønd.5.

sp.4. 6.3) holde tale, foredrag for et publi-

kum ell. holde tale til ære for en (noget),

(han) havde talt for Kongehuset. PFJac

1.36. Aldrig har jeg kunnet tænke, endsige

tale saadan om dig.KMunk.EI.26. fore-

dragsholderen talte om (ell. overj moderne
fransk litteratur I høre tale om, se høre

4.4, om forb. m. ringe for ens ører se u. III.

ringe 2.3.
|| (jf. u. bet. 4.3 og 27; sj.) reciprokt:

tale sammen, samtale om. saa kan vi jo bag-

efter tales nærmere om Sagen U.ar7iMS Fensfre-

blad.^*/il927.5.sp.4. \\ i forb. m. adv. (under-

Breve.76. han talte for et fuldpakket audi- 30 tiden vanskeligt at skelne fra forb. m. substan

torium I 6.4) i forb. taleforsig,orn person:

gøre rede for sit standpunkt, sine meninger;

nu kun i forb. tale godt for sig, forsvare

sine meninger, tale sin sag ell. udtrykke sine

tanker godt; være veltalende. „At kunne tale

og skrive godt for sig," det er . . hvad den
Danske Bonde ønsker. Grundtv.Dansk. 1.308.

Heller ikke vore Børn . . har nu saa smukke
Manerer som dengang, de tale heller ikke

tiveret adj., se bet. 11.5J; i forb. som tale
godt ^Saa talede Jonathan godt om David
(1931: talte Jonatan Davids Sa,g).lSam.l9.4.

Vogel-Jørg.BO.438), højt (PoVyd943.13.
sp.l. jf. II. høj 4.2), ilde (se III. ilde l.ij,

ondt (Holb.Bars.II.3. BilleskovJ.P.44), sag-
te, stille, stort, vel om noget (se I. sagte

1.3, II, stille 4.5, stor IO.2, vel). \\ i ordspr.

og talem. naar man taler om fanden, er han
saa godt for sig. Hauch.MfU.14. hun vilde 40 ikke langt borte (ell. er han nærmest
tage til Mand, Den, hun fandt bedst kunde
tale for sig.HCAnd.(1919).III.130. se ogs. u.

god 3.1.

7) i forb. m. mod; dels (til bet. A) om
person: i tale, foredrag, diskussion ell.

paa tryk, i skrift modarbejde ell. an-
gribe, kritisere noget, mine Fjender tale

imod mig (1931: taler om mig). Ps. 71.10.

tale imod en Sag. VSO. han talte mod tvun-

Luxd.FS.71. KNyrop.OL.VI.96. ell. kom-
mer han. Vogel-Jørg.BO.409), se Fanden I.3

slutn. naar man taler om solen, saa skinner

den, se I. Sol 6.2. man skal ikke tale om
strikke ell. reb i hængt mands hus, se hænge
10.3, I. Reb 1.2. 8.2) ytre sig, udtale sig om
ell. omtale, behandle noget skriftligt ell.

paa tryk. *Jeg taler om en Mand, hvis Skæb-
ne og Bedrifter

|
Bør billig tegnes an blant

gen værnepligt || dels (til bet. b.i) om for- 50 alle Folkes Skrifter. Holb.Paars.3. (forf.) taler

hold: tjene som bevis mod ell. vidne om
det urigtige i noget. Imod denne Mening
synes mig dog, at Meget tsilei.0rst.VIII.52.

da de nu havde bekjendt, og alting talte

imod dem, saa var Dommen snart fældet.

SvGrundtv.FÆ.II.226. At en Plan . . engang
er slaaet fejl for Cæsar, taler dog i VirkeUg-
heden i ingen Henseende imod hans Geni.

Brandes.Cæs.II.223. jf.: Den Slags Ting tale

ikke om, naar (lysestagerne) bleve giorte.

LHøyer.G.30. Herom vil der dog først kunne
tales nærmere i et senere Afsnit. PJJørg.

R.36. m. tings-subj.: Odin (havde) i sin

Bolig adskillige Walkyriar . . Herom
Edda taler Fah.Sl. Schousbølle.Saxo.c4^. Avi-

serne talte om Trafikstandsninger i Jyl-

land. LeckFischer.HM. 28. (nu næppe br.)

i pass. m. personligt subj.: Palamedes ta-

i den Grad mod sig selv ^3; er seit;modsi^ende^, 60 les vel icke om af Homero, men var dog
at de ikke behøve Kommentar. Fods^ov.S'-S'.

113.

8) i forb. m. om (jf. II. omtale^ ell. (nu
kun (i bet. 8.1J m. h. t. prædiken, foredrag

med i den Trojanske Kxiig.Holb.Paars.250.

8.3) udtrykke sig sprogligt, i skrift

ell. tale om noget; især: ytre sig om noget

paa en bestemt maade ved anvendelse
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af et vist (ved præp.-leddet nærmere angivet)

udtryk, en vis betegnelse; bruge et be-

stemt (nærmere angivet) sprogligt udtryk.

Naar man taler om adskillige selvstændige

Ting, og den ene faaer Artikel, bør den og

gemeenlig . . være hos de andre. Høi/sgf.S'.^,

Saaledes taler man om en dødelig Sygdom
eenstydigt med en Sygdom til Døden.
Kierk.XI.131. Taler vi om et Oplag af Varer,

taler Tyskerne om et Niederlage. ZiVj/rop.OL.

III.76.
II

m. subj.-skifte. Når tvende Sub-
stantiva komme, og tale om (o: angive, be-

tegne) forskjellige Ting, skal altid det sættes

i Gen. som endes i Dansken paa -s og ejer

eller har det andet. R.ask.Udv.11.375. En
gammel udtraadt Vittighed taler om „det

aarlige Ba.d'\ Soya.HF.32. 8.4) i særlige udtr.

til bet. 8.1-2, oftest m. videre anv. \\ i udtr.

for, at man gaar over til et nyt emne, et nyt

punkt i en udredning olgn.; i forb. som at
tale ell. (nu vist kun) for at tale om.
•At tale om hans kiere Frue,

|
Da var hun

venlig som en Due. Wess.270. om Daaben at

tale, da kommer det derpaa an, om Kongen
selv vil være min Gudia,T.Grundtv.Snorre. I.

284. Men for at tale om noget andet, saa

var det slet ikke den om Kaptajnen, jeg

vilde iortæWe. OscJens.SL.34. med skam at

tale om, se Skam 3.i. || i udtr. for, at der

findes yderligere momenter, som man ikke

gaar nærmere ind paa, men kun antyder; i

forb. som (for) ikke (tidligere ogs. (for)-

uden^ at tale om, jeg vil (slet) ikke
tale om ell. (tidligere) at jeg ikke skal
tale om. At jeg.icke skal tale om, hvor tit

han hår bandet sin Fader. Nysted. Rhetor.42.

Olai Wormii Skrifter, og mange andre, som
deels ere trykte for sig selv, deels i andres
Samlinger. Ikke at tale om Rolf Krakes
og flere Danske Kongers Historier, som
stykkeviis ere udkomne. Langebek. SA. 38.

naar man kommer for at hente 16,000 Rd.,
uden at tale om en engelsk Ridehoppe til

6(X) Specier, saa er det en Selvfølge at man
ikke har Ro paa sig. Heib.Poet.V11.112.
Sporg Katten ad, han er den klogeste, jeg
(o: en høne) kjender, om han holder af at
flyde paa Vandet, eller dukke ned! jeg vil

ikke tale om mig. HCAnd.(1919). 1 1.64. »jeg
(har) støvet omkring for at danne min
Aand;

|
der var Nok at beundre, hvorhen

jeg saa kom,
|
Toiletterne taler jeg siet ikke

om. Kaalund.281. l\ i udtr. for, at noget

bringes paa bane, drøftes ell. er en plan, der
fi],'ii(ji'r en, en sag, der er aktuel, det, sagen
(tru;>iar, drejer sig om. Værtinden , . tillod

"ni" på ingen Måde at tale om Betaling.
l! ' k.Br.I.402. Jeg tænker ogsaa, det nu
endelig bliver til noget med den Baderejse,
der har været talt om saa \dinge.Pont.A.9.
Du vilde ikke rette dig efter Lovens Hånd-
hæver, det er dét vi taler om. StDrewsen.K.
184. (jf. u. I, Tale 6.2; sj.:) Frydendahl var
et af disse fødte komiske Talenter . . Noget

egentligt Studium var her ikke at tale om.
FruHeib.EtLiv.1.228. || i udtr. for (især op-
fordring til) at skifte samtaleemne, ophøre
med at omtale ell. ikke lægge vægt paa noget.

Ach min Herre, tal ikke om Foræringer, den
Fornøyelse at komme udi saadan dydig
Familie, er mig nok. Holb.LSk.IV3. Men for

at tale om noget Andet, jeg er i en forbandet
Knibe i denne Tid. Hrz.X.283. Lad os tale

10 om noget andet! som Manden sagde, de sad
og talte om Hullet paa hans Albu. i)racAm.
STL.146. lad os ikke tale om disse gamle
skader, se IV Skade 1.2.

|| (jf. bet. 21j i udtr.

for, at en med sagkundskab ell. vægt er i stand
til at udtale sig om noget, ell. at han er fortrolig

med, kender til noget; oftest i iron. udtr. „jeg
er færdig at gaae fra Forstanden! Hvilken
forfærdelig Formiddag!" — „Ja du har
Noget at tale om, men hvad skal jeg sige,

20 som saadan har maattet holde her og ladet

mig examinere i alle Videnskaber og Kun-
ster?" £rei5.Poe<.F/.64. Ja, han skulde sgu
tale om vanskeligheder, det var han den
rette til. Han, der sad i sin lune og gode
sti\]ing.MKlitgaard.MS.133. || i udtr. for, at

der ingen grund er til at opholde sig ved en
sag mere, at sagen er ude af verden, saa er

der jo ikke . . mere at tale om.KMunk.El.
26. nu er det hele jo ordnet, og saa er der

30 ikke mere at tale om den Ting. Howalt.
DB. 121. saa taler vi ikke mer om den Ting.

CHans.F.230. \\ i udtr. for, at noget ikke er

omtale værd, er uvæsentligt, uden (større) be-

tydning, værd(i) olgn.; især i forb. det er
ikke noget at tale om. „Jeg er ganske
skamfuld over alle de gode Sager, De har
sendt mig." — „O Bagatel! det er ikke
værdt at tale om." Heib.Poet.V1.45. Er det
noget at tale om? VSO. 8.5) (til bet. 5.4,) m.

40 tings-subj.: vidne om; vække mindet om.
Haven . . talte om Plantninger og Anlæg
fra tidligere TideT.Kofoed-Hansen.DL.7. skar-

pe Øjne, der talte om endnu skarpere Klør.

JPJac.1.225. Naar Ægtefællen eller Børnene
er taget bort, og alt minder om, hvad der

er tabt; hver en Ting taler om dem og taler

om, at de er der ikke mere og komme aldrig

igen.OMøll.OK.45. Det taler højt om (A. S.)

Ørsteds Format, at han . . ikke har efter-

50 ladt sig en Linie, som ikke nu — 100 Aar
efter — er kl&r. SvClaus.ER.132.

9) t forb. m. præp. paa (jf. II. paatale^.

9.1) t 'aie krænkende, nedsættende om;
ved sine taler krænke, vanære noget (jf. II,

paatale 2.\). Jeg kand nok forstaae Skiemt,
naar mand kuns ikke vil tale paa mit ærlige

Navn oe Rygte. Holh.llJ. I V4. 9.2) t filage

over; beklane sig over; gøre ophævelser over;

paatale (II.2.2). DL.5—3—17. Holb.Paars.

60 66. (hykleri) er en Konst, som altid er i

Ære; thi om man end mærker Bedrageriet

derunder, tor dog ingen tale derpaa. Lodde.

(Skuesp.IV352). jf. VSO. 9.3) (sj.) kræve
(rel(tighed)) anerkendt; gøre krav paa;
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paatale (II.3). en Adelsmand . . gjorde Mine
til at tale paa noget Gods, som hans For-

ældre havde skænket til Skovkloster. Zr
Ersl.KL.117. 9.4) (dial.) kalde paa en

(for at vække ham, faa ham til at komme
olgn.). SJørgensen.BillederafdetfyenskeFolke-

livJ.(1867).4. Feilb.

10) t forb. w. til (jf. tiltalej. 1 0.1) hen-
vende ord til; sige noget til (i en tale, et

foredrag osv. ell. i en samtale ell. (om en lo

skrivende, forfatter) i et brev, værk osv.);

ogs.: have en samtale med ell. henvende
sig til en for at aftale ell. drøfte noget,

formane, irettesætte vedk. olgn. han . .

talede (1907: taltej til dem om Guds Rige.

Luc.9.11. Jeg havde talt til S. om at for-

lægge min GTa.mmsLtik.Rask.Br.1.11. *Hun
(o: dronning Dagmar) var saa ung, saa faur

og fiin,
I
Talte til Hvermand mildt. Hrz.VI.

176. Kudsken (maa) tale haardt til (hesten). 20

PWBalle.K.64. Gennem Snese af Aviser og
Ugeblade talte (tyskerne) til mere end
80,000 Holdere (0: i SønderJylland).PLau-
rids.S.VI1.98. At tale hedder at snakke;
men hvis en har advaret eller skændt paa
en anden, hedder det: han taalte (d. e. talte)

til ha,m.Halleby.229. tale til præst(en),
se Præst 1.2. tale til en sten, se Sten 7.e.

II
» opfordringer til ikke at blande sig i en

samtale, ikke at udtale s%g om noget. Othilde, 30

der er Ingen der taler til Dig.ChievitzA

Recke.FA.33. 10.2) (videre anv. af bet. lO.ij

dels om person, dels (jf. bet. 6) om forhold:

træde i kontakt med, paakalde en vis følelse

hos en; gribe, berøre en paa en manende ell.

fortrolig ell. indtagende maade; appellere
til; tiltale. Sygdom taler til os om Døden,
men vi ville nødig forstaae Sproget. iVord

Brun.Fast.AS^. Først spiser jeg et (stykke

smørrebrød) med Æg og Sild, og det er noget 40

der taler til Velbefindendet. JFJens.^Z&Ti.
"U1901.1.sp.3). jeg prøvede at tale til hans
bedre følelser \ tale til ens samvittighed, se

Samvittighed l.i. i 0.3) i forb. som tale til

ens fordel, til gunst for en, til ens ros, ære,

se II. Fordel 3, Gunst 2, III. Ros 1, Ære.
10.4) (dial.) kalde paa (for at vække).

Rask.FynskeBS.62. ThøgLars.Dagene.(1905).
63. EBertels.D.118.

JB. i trans. anv.

11) m. obj. alene. M.l) m. obj., der betegner

8prog(form): benytte et sprog, en sprog-
form i sine mundtlige ytringer; ogs.:

beherske et sprog ell. have et sprog som moders-
maal. Halvdelen af deres Børn talede (1931:
talte) Asdoditisk, og de forstode ikke at
tale Jødisk. Neh.13.24. „Taler hun ogsaa
Tydsk." — „Hvorfor ikke det? hun har jo

Gravsted i dend Tydske Kiicke.'' Holb.Bars.
II.3. *(hun) har lært | Vort Tungemaal, og io

taler det med Lethed. Hrz.Svh.26. (hans)
Trang til at tale vort Modersmaal saa distinkt
som m\iligt.Festskr.VilhAnd.(1944).76. tale

dialekt, rigssprog
{

tale dansk, norsk,

svensk osv., (ogs. til dels i videre anv.) se

II. Dansk 1, II. Norsk 1, II. Svensk 1 osv.

II
om forb. m. Sprog se u. I. Sprog I.3-4.

det talte sprog, sproget saaledes som det

bruges ved mundtlig sprogudøvelse; talespro-

get. D&n.ll.407.
II

part. talende brugt

som sidste led af ssqr. som: Italien og an-
dre latintalende L&nde.CAThortsen.Metrik.I.

(1833).219. græsktalende Mosaiter. £Jessen.
RI.104. en tysktalende KailJVJens.M.1.33.
rigsmaal(s)-, rigssprogstalende (s.d.). II.2)

m. obj., der betegner taledel (lyd, ord, sætning

osv.): udtale; sige. Y er i adskillige Ord
indført, hvor vi tilforn skreve og talede iu,

som: Lyset for Liuset. JBaden.Gram.9. hver
Nar . . hvis Navn jeg ei tør tsde.Trojel.I.S.

naar han . . har faaet en Flaske Viin til

Livs, kan han ikke tale een eeneste Meening
uden i Søes'pToget.PAHeib.R.II.73. „fortæl

om dengang. Du rejste til Norge med Fru
Finsen" . . Louise skildrede og udviklede,

talte Sætninger med norsk Akcent. KLars.
SA.14. jf. bet. 11.3: *(jeg) ei en Tøddel talde.

FGuldb.I.124. \\ nu næsten kun m. h. t. ord;

ogs. i udtr. for at samtale ell. drøfte noget;

dels (højtid.) i al alm.: disse ere Ordene, som
Herren talede til Israel og Juda. Jer.30.4.

Roselille og hendes Moder, de sad over
Bord,

I

De tåled saamangt et Skjemtons Ord.
CKMolb.SD.171. han mindes sine Elskovs-

ord . . og føler, hvor de var smertelig sande,

den Gang han talte dem. Stuck.F0.198. om
mund: *min Mund taler afsindige Ord.^x
Juél.KF.60. tale store ord, se stor 4.9. dels

i forb. som tale et ord, et par ord (hvor

obj. kan minde om en absolut maalsbestem-

melse, jf. bet. 4.ij; lad din Tjener tale et

Ord for min Herres Øren. lMos.44.18. (bar-

net) var to Aar gammel, førend det talede

et Oxd.JSneed.II.448. Jeg har i Dag som
sædvanlig siddet i Museet og læst Angel-
Sachsisk til Kl. 4 . . og vilde nu tale et Par
Ord til Dig (0: skrive et brev), da det ei

gaaer an at tale med Dig. Grundtv.E.27. i

alm. talespr. især i nægtende, spørgende og

betingende sætninger: han blev lammet og
kunde ikke tale et Ord mere. lMakk.9.55.
Han talte ikke et Ord til mig paa Veien.

Eolst.III.240. maa jeg tale et (par) ord med
dig?

i (jf. sige sp.l294**^; sj.:) over Farver-

nes Natur og Skjønhed faaer Physiken hver
Dag mere og mere et Ord at tale.0rst.VI.42.

(jf. bet. 8) i forb. m. om: der bléf ikke tålt

et 6rd om det. Moth.T38. Om Jomfrue Mette
blev ikke talet et Ord. Blich.(1920).XIV159.
tale et godt ord for en, (nu næppe br.)

anbefale; tale ens sag; lægge et godt ord ind

for en. VSO. 11.3) O om mundtlig fremførelse

af, hvad der er formet paa en vis maade ell.

af en særlig retorisk, stilistisk art: foredrage
mundtligt; fremsige. Mit hierte udgyder
en god tale; jeg taler en sang, jeg haver
giort om en Konge. Ps.45.2(Chr.VI). Styk-
ket er formet som et typisk Syngespil.
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Det bestaar af talt Dialog, i hvilken

der er indskudt en Række musikalske

Hnmie.Tilsk. 1929.1.413.
|| (1. br.) m.

h. t. rolle: fremsige, deklamere de til rollen

hørende ord uden egl. at spille den. De to

Drenge høre til . . Dukketheatret, (de) tale

Damestemmerne, den Ene skal i Aften føre

Ordet for Dronning Dido, den Anden for

hendes Søster.HCAnd.SS.VII.145. Tale Rol-

len kunde han (o: en skuespiller). Naar jeg

betragtede ham stift . . talte han rigtigt og

roligt. Bang.SF.S9. \\ m. overgang til bet. 11.4

0^ 6. de Bud, som jeg taler for Eders Øren
(1931: kundgør edei). 5Mos.5.1. Tale Magt-
sprog. Leth.(1800). »Der ruller en Torden

|

Udover Jorden:
|
Det er Herren, som taler

I

Sin Dom over Ur&el CKMolb.SD.78. 11.4)

m. obj. (især: pron. ell. pronominalt ord), der

betegner, hvad der ytres, udtrykkes, ell. hvad der

samtales om (jf. bet. 11. ey: meddele ell. ud-
trykke i ord; sige ell. drøfte; ogs. (bibl.):

forudsige, love olgn. det skulde fuldkommes,
som er talet (1907: t&lt) ved Propheten
Esaias.iI/aii/j.S.i7. det er let talt (alm.: let

sagt^, men icke ret let pr&ctiseret.Holb.

Kanast.II.3. han hørte Alt hvad der blev

talt og nikkede i Drømme. HCAnd.(1919).
11.204. skam dig dog , . du ved ej, hvad du
ta.]cT.JPJac.I.238. Hvorfor kives I, Børn?
talte Træsten.Gravl.T.29. m. bibel af at

aftale, naa til enighed om: Undskyld, jeg har
Noget at tale med Madam Uust. Hrz.VII.195

.

jeg vil hente min Mand. Han taler nok det

Nærmere med Dem.smst.XIVGO. om tunge,

mund: Gud . . hører, hvad Tungen taler,

Visd.1.6. *Min Tunge talte hvad mit Hierte

meent(i.Tode.I.205. (jf. bet. 8) i forb. m. om:
Det, Philosopherne tale om Virkeligheden,

er ofte . . skuffende. -Kt'erÅ:./. 26. talem.:

munden taler ofte det, halsen maa betale,

se I. Hals 2.2. || nu i alm. spr. kun dels i til-

fælde (som tale lidt, meget^, der ogs. kan høre

til bet. 2.1 og 4.1 (se u. bet. 2.\). jf.: De talte

ogsaa kun det nødvendigste, mens de gik

gjennem Stationsbyen. Ja/cifnu. F. S3. dels

(jf. bet. 4.1 og 6.6J t forb. som være (som)
talt ud af mit hjerte ell. ens (inderste)
sjæl (sj. ud af mit bryst. KMunk.C.9. ud
af mit inderste. Ing.EF.III.87), se I. Hjerte

3.1, Sjæl 2.2. — ogs. i udtr. for, at noget ser

ud gom et citat: Dette svar er som talt ud af

Bjarkemål. ylO/r.Z)^./.«3. disse Steder er

som talte ud af V/inckclmeinri. Rubow.BB.62.

II (jf. bet. 8; nu næppe br.) i forb. m. om.
\>-i' tog hendes Partie, da andre talede om
hende det, som hun nu taler om Mad™«
Ro6eT\kilde.Holb.Brv.l96. M.S) m. obj., der

angiver arten af indholdet i ytringen, udtalel-

sen, al den meget Snak, som han talte.

Iiist.J.124. tale donner(8) til en, gam-
melt, te II. Donner, II. gammel 5.3. || m.
abstr. obj., brugt i meton. anv., om udtalelse

af en vis art. (de) som tale Fred med deres
Næste, enddog cler er Ondt i deres Hjerte

(1931 afvig.). Ps.28.3. paa adskillige efter-

trykkelige og frygtbare Maader talede Gud
sin VilUe, og den skielvende Natur hørte.

Lodde.NT.246. Kløgt har jeg talet,
|
Nyd

som du næmmedlGrundtv.Optr.I.lOS. *(han)
tålte ej at andre talte Medynk om hans
Land. Rørd.GK.94. jf. tale silke u. I. Silke 3.

især i forb. som tale alvor (se Alvor l.ij,

daarlighed (se II. Daarlighed 2), fornuft
10 (se u. Fornuft^, logn (Joh.8.44. Bang.Mi.

256), ondt ^Herren haver talet ondt over
dig (1931: har ondt i Sinde imod dig). 1Kg.
22.23. jf. u. Ryg 3.i samt u. bet. 8.i^, ræson
(se Ræson 3), sandhed (se Sandhed 2),
sandt (se III. sand l.i og u. I. Rygte 1^,
svig (Ps.34.14. lPet.3.10), usandhed (Boye.

PS. 1.214), visdom (Ps.37.30. Rode.Dg.219).

jf. tale minde med en u. II. Minde B.i.

II
om mund, stemme olgn. saa sandt Gud lever

. . skulle mine Læber ikke tale Uret. Job.

27.4. *hvilken Stemme toner
|
Fra Bøge-

skovens Kroner,
|
Og taler modsat Mening.

Heib.Poet.X.172.
\\ (jf. bet. 6.2) om blik,

mine olgn. *Dit Øie Vellyst taler. Jacobi.Skr.

210. 1 1.6) (især efter fremmede forbilleder,

jf. eng. talk books, shop, ty. physik sprechen,

fr. parler musique (jf. KGLjunggren.Objekt
ochadverbial.(1942).70f.); især jarg.) m. obj.,

der betegner det emne, der drøftes (især i sam-
30 tale), det er meget underholdende at tale

Æsthetik. Chievitz.FG.191. Talte han Stor-

handel eller Storpolitik, studsede Kollegerne

over hans Vkl&rhed. FrPoulsen.MuntreHisto-
rier.(1930).38. Der tales Kul paa Fyrdørken.
BMikkels.TF.78. 11.7) m. obj., der betegner

fordel olgn.: tale for at varetage ens interesser,

til forsvar, gunst for; i forb. som tale ens

bedste, sag, tarv, se II. Bedste, Sag 3,8, Tarv
2. 1 1.8) (efter ty. einen sprechen; n« kun sdjy.

40 (se HMikkels.D.256 (ovf. sp. 674"). Feilb.);

sprogbrugen, der en tid var gængs i „den fine

verden", latterliggøres i PAUeib.Sk.II.317 og

betegnes som sprogfejl i Heib.Pros.VIII.412

og som germanisme i Madv.GB.II.59) m.
person-obj.: føre samtale med; tale med.
Saa kand jeg hvile mig

|
I Rosen-Sale

|

Og u-afladelig
|
Min Jesum tale (Salmllj.

568.5: med Jesus t&le). Brors.219. har De
talt min Modert Ew.(1914).11.229. siden har

50 jeg talt hende et Par Ga.nge. Blich.(1920)

.

XIV13S.
II

i forb. m. lade i udtr. for at være

villig til at drøfte noget ell. let, venlig at tale

med. Vil Du være saa god at lade Dig tale?

HMikkels. D.160. Vi sluttede af visse Par-

tier (af gartnerens omtale af greven), at det

maatte være en Mand, som lod sig tale, og
som det var værd at tale med. Bagges.L.II.

84. 11.9} (sj.) frembringe, skabe ved sin

tale. lad mig i min sidste Stund |
Det høre

60 af din egen Mund, ( Som Aand og Liv kan
ta.le.Grundtv.SS.IV400.

12) (især Qj) m. obj. og obj.-præd. ell. adv.,

præp.-ied: ved sin tale bringe en ell. noget

i en via tilstand. 12.1) m. obj. og obj.-præd.

XXUl. Rentrykt "/, 1846 44
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(han) var en meget slet Taler . . en af dem,
der hurtigst talte Tinget tomt.PoL"/io7930.
S.sp.l. (hun) har talt en Ørerne døve, saa
man ingenting kunde høTe. AaseHans.EK.il.

II
især i refl. anv. (hun havde) talt sig saa

let og saa munter som en Lærke. Tode.IX.
413. *Hvi taler sig den Ridder træt? Winth.

D.163. (hun) talte sig rolig Igen.Elkjær.NT.
85. *Tal dig ei varm, bliv ikke heftig.

Oehl.VIII.180. IIeib.Pros.III.178. Man var
ung dengang. Talte sig varm af det, man
var opfyldt ni. Bergstrøm.MD.14. KMunk.
DU.38. 12.2) m. ohj. og adv. ell. præp.-led.

II
m. person-obj. En kan tale Tilhørerne

i Taarer. ThøgLars.StjernerogTid.(1914).24.

Jeg prøvede paa at tale ham fra Ideen.

FlyvningHær.248. tale en til fornuft,
til rette, til ræson (PNJørg.S.98), til

taals, se Fornuft, I. Ret 4.2, Taal 2. i refl.

anv.: han talte sig nemlig i Affect over en
eller anden Materie. PAIøll.(1855).III.187.

Jeg kunde blive ved, tale mig til døde.
MartinAHans.JR.106. tale sig til rette,
se I. Ret 4.2. || m. tings-obj. Jeg havde talt

mig varm, talt mig Blodet op i Kinderne.
KMunk.DU.38. jf.: Efter sit Giftermaal talte

hun bestandig Svensk ind i sit Norske.
EChristians.Hj.411.

C part. talt i obs. anv.

13) (e/fer lign. udtr. paa gr.; i efterligning

af homerisk spr.; jf. u. bet. 4.1 ) talt brugt

til angivelse af, at en person har sluttet sin

tale, ikke har mere at sige. *Talt, igjennem
Odysses' Pallads han atter begav sig. PMøll.
(1855). 1.206. *Talt; men Atreiden paastand
gik videre, glad i sit ll]exie.Wilst.Il.IYv.272.

Høeg&Rubow.Overs.af6vidsFasti.(1945).10.

14) (jf. u. bet. 3.2J i forb. m. foranstillet

adv. ell. præp.-led (sj. et subst.) angivende,

at det sagte skal opfattes paa en vis maade,
betragtes under en vis synsvinkel, tages med
en vis reservation olgn. (jf. AaHans.Sætnin-
gen.(1933).126 f.). „De kalder det Illusion?"— „Ak ja, hvad er hele Livet Andet, philo-

sophisk taXVOehl.XV11.33. da ieg ei kan
erindre om ieg skreev hiint . . i mit sidste

eller i et andet Brev, saa er ieg endda lige

nær, paa got dansk t&lt. Molb.(Skoleprogr.
Sorø.1916.12). Gud skal vide, at danske
Haandværkere gennemsnitligt talt er elske-

lige Mennesker. Pol.*/3l935.13.sp. 5. især i

forb. som (i) alvor, alvorlig, bogstave-
lig, egentlig, menneskeligt, mildest
(sj. mildt. Hjort.KritLit.il.176), oprigtig,
praktisk, rent ud, reverenter, strengt,
ærlig talt, se Alvor l.i sliitn. osv.

D. i særlige forb. m. adv. ell. efterstillet

trykstærk præp. (jf. bet. h).

15) t tale af. 15.1) tale færdig, til ende.

Har du snart talt af? VSO. 15.2) aftale (II.l).

Moih.T39. jf. VSO.1.116. 15.3) i forb. tale
en af med noget {efter ty. einem etwas
abreden) overtale en til at opgive noget; faa
en fra noget. BiblLæg.XV11.258.

16) tale en noget for, se lY for 18.4.

17) tale frem. 17.1) fremsætte sin mening,
anmodning osv.; sige frem; især i imp.
Moth.T39. Tal frem; det skal være mig en
Fornøielse, at høre Dig.NPWiwel.JL.163.
nu især i forb. som: hvad har du paa hjerte?

tal kun frit frem!
j 17.2) i forb. tale frem

og tilbage (om noget), se frem 6.5.

18) tale igennem. 1 8.1) tale højt, tydeligt,

10 saa ordene gaar godt igennem, hun er jo lidt

tunghør . . du maa tale godt igennem.
AndNx.MJ.II.44. De to nyengagerede Skue-
spillerinder (har) vanskeligt ved helt at tale

igennem paa Det kgl. Te&ter. Pol.'*/»1943.9.

sp.6. 18.2) i forb. som tale en sag igennem,
gennemgaa, -drøfte en sag. nogle af de ældste

(præster) talte Sagen grundigt igennem.
IsakDin.FF.458. nu har P. og jeg talt Tin-

gene igennem. LindskovHans.G.138.

19) tale imod, udtale indvendinger, pro-

test; protestere. *Bagtalt blev stille Dyd, jeg

talde høit imod.FGuldb.il.229. Roos.(tJniv

Progr.l941.II.41). O tale Roma midt
imod (efter Bjørnsons digt „Ja, vi elsker

dette landet") tale dristigt mod autoriteterne,

gældende meninger olgn. Berlin.(DagNyh.*/

1

1932.11.sp.6). Ret'slægeraadets Autoritet er

en saadan, at det kræver en særlig For-

klaring, naar nogen drister sig til at „tale

30 Roma midt imod'\ BerlTid.^'/tWSS.Aft.lO.

sp.4. jf.: Fra Prædikestolen talte han ufor-

færdet Gestapo midt imoå. HelgeKnudsen.
Hitler bandt minPen.(1945).334.

20) tale ind. 20.1) i intr. anv.; dels (sj.)

i forb. m. paa: søge at indvirke paa en ved

sin tale; søge at overbevise, (han) blev ved
at tale ind paa ham om det formastelige i

at lade staa til.AaseHans.Vr.l02. \\ dels

(efter ty. bei einem einsprechen): f se ind til

40 en (og tale med ham), som I er reyst for i

Veyen i Jeres eget Anliggende, saa har Ho-
ratius bedet Jer tale herind til hånds Fader.

KomGrøn7ieg.I.305. 20.2) i trans. anv. \\ i udtr.

for ved sin tale at hensætte en i en vis tilstand

ell. opnaa en vis virkning. Han talte meget,

ikke anmassende, men vægtigt og overta-

lende; talte han hende ind under sin Vilje?

JørgenNiels.DH.152. især refl.: jeg talte

mig ind i en . . lidenskabelig Hæftighed.

50 Gylb.(1849).VII.141. læreren der talte sig

ind i vore hjerter. Festskr.VilhAnd.(1944).

121.
II

(fagl.) d. s. s. II. indtale 4. tale noget

ind paa en (grammofon)plade, et staal-

baand >

21) tale med, give sin mening tilkende; del-

tage i en samtale; i videre anv.: udtale sig

med vægt ell. sagkundskab; være fortrolig,

godt kendt med, godt inde i (især i forb.

kunne tale med om^ ell. være medbestem-

60 mende i (især i forb. ville tale med om^ ell.

blande sig i, gribe ind; snakke med. „Taler

min Mand ogsaa med (0: ved det politiske

møde)?'' —- „Icke meget, hånd sidder kun
og grunder." Holb.Kandst.1. 6. Da . . højrøstet
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Tale og Pibning begyndte, begyndte også

sivilklædte Politibetjente at tale med. Hjort.

KrilLit.II.l. „det er selvfølgelig ikke nemt
i disse Tider og faa noget (o: arbejde).'' —
„Næ det ka' jeg tale med omV Soya.AY9.
Her i Landet er man for ung til at tale med,
indtil man bliver for gammel til at blive

\iori. Steincke.Svovlstikker.(1941).å9. „vi har
bestemt at lave selskabet om." — „naa, det

vil jeg ellers nok tale med om!"
j || billedl., lo Feilb

m. tings-subj. ottetusind Daler kunde paa
den Tid tale med (o: betød meget), som man
siger. Dodt.F.281. den hvide Haands levende

Fingre talte med. Nathans.GB.23.

22) tale op. 22.1) (talespr., 1. br.) (begynde

at) tale løs; snakke op; ogs. (dial.): skælde

ud; skænde. Bonderfolkene (fik) deres For-

æringer . . og „Baronessen talte rigtig op
(o: snakkede og spøgede) med os!" sagde de.

ECAnd.SS.V.244. den ene Lussing, som hun 20

var trimlet af, havde hun talt op om flere

Gange siden ehcT.KLars.HPE.133. Feilb.

22.2) refl.: blive mere veltalende i løbet af en
tale, samtale ell. (især) komme i affekt, blive

ivrig, varm under sin tale. G. havde talt sig

op til stor Heftighed. ^aÅ;;.yB.7Zi. det talte

de sig op til at tro . . at det var en smuk . .

Svend. Elkjær.RK.28. Da han talte, var det
famlende og hakkende i begyndelsen; men

det Bedste.HCAnd.ML.466. i videre anv.,

i forb. som tale flasken til, drikke af flasken.

J. talte des flittigere Flasken til og blev
mer og mer sludrevoin. Rørd.Va.l42. UfF.

II
irettesætte, skænde paa en. Det giør mig

inderlig ondt, at jeg skal sige ham noget
haardt; men skal jeg tale ham til, maa det
være af Hiertens Grnnd. Molb.Breve.26. med
streng Røst talte han ham til. JPJac. 1.82.

i forb. m. adv.: Sterkodder taler

Ingild ilde til for hans slette Opførsel.

Schousbølle.Saxo.172. saa skal jeg tale Fre-
derik ordenlig till RSchmidt.FO.il. tale en
haardelig, haardt til, se haardelig 2, haard
3.4.

II
(nu næppe br.) anklage (for retten) for

noget; rejse tiltale imod; kræve for noget, tale

én til for tyveri. Moth.T39 . Borgerne (maa)
betale den fulde Summa, men den gode
Bonde taler ingen til. PEdvFriis.S.232.

26) tale ud (jf. udtalej. 26.1) intr.: frem-

føre, hvad man har paa hjerte, tale frit frem
ell. udrede, oplyse noget til bunds, aabne sit

hjerte i en mundtlig fremstilling ell. samtale;

ogs.: fuldføre sin tale; tale færdig. Moth.T40.
Han vil ikke lade mig tale ud. Skuesp.

I

II,2.

85. De er den første, jeg har kunnet tale

ud til. De er saa forstaaende.ASilficA.Dom-

meren.(1921). 142. Hvad er det, der trykker
et Menneske Pennen i Haanden og faar ham

han talte sig hurtigt o^.NisPet.Muleposen. 30 til at tale frit ud om sit Liv og sine Tan-
(1942).97

23) t tale paa, i forb. tale en noget paa,
beskylde en for noget; sige en noget paa. der
var ingen, som talede hende ont paa (1871 :

sagde hende noget Ondt pa,a,).Jud.8.8(Chr.

VI).

24) tale sammen (i bet. 24.i :
f
'ta'le 'sam'-

(3)n]) (ikke irigsspr. tilsammen. Dom.20.7
(19'-il afvig.). Schousbølle. Saxo. 355. Blich.

(1920).V1.142). 24.1) føre samtale; tale med 40

hinanden; konversere (jf. IL sammentale/ tale

sammen igennem veggen.Moth.T39. Kom
Gronneg.II.242(se u. bel. 21). Han talte ikke
med Konen, de talte ikke sammen for

Tiden. LindskovIIans.G. 159. jf. bet. 6.2: Deres
Ojne ligesom talte summen. Søiberg.KK.I I.

200. m. obj.: jeg vil ikke forsøge at berette,

hvad hun sagde, hvad vi talte sammen.
Si hh. 1.119. 24.2) (sj.) refl.: ved at samtale
komme paa en fortroligere fod med, blive kendt 50

med en anden. AHenning8enSA.20(se u. sam-
men i.i).

25) tale til; navnlig (nu 1. br. i rigsspr.)

i forb. tale en til, henvende ord til; give sig i

samtale med; tiltale; ogs. (nu dial.): hen-
vende sig til, se ind til en (Feilb.). min kiere

Fru R'iads- Herinde, hun har kun at tale

mig og . . Bormester von Bremenfeld frit

til; hvad vi kand være hende ok hendes

ker? Buchh.FD. 7. se ogs. I. fri 3.6. tale
rent ud, se IIL ren 5.3. 26.2) trans.

||
(nu

næppe br.) m. h. t. lyd, ord olgn.: udtale;

m. h. t. meddelelse olgn.: fremføre; udsige.

Grund-Regler for, om en Stavelse skal tales

lang eller kort nd. LTid.1743.607. „Kuns
Dette har jeg mod dig!" . . „Og Hvilket?

Tael din Klage mod mig freidig ud.'' Sotoft.

Panth.237. *Tal Ordet ud
|
og stol paa Gud,

I

lad Strømmen det hortrivel Kaalund. 142.

II t * udtr. for at røbe noget, lade en nyhed,

hemmelighed komme ud til folk. *hand kunde
icke liide,

|
At mindste Sager blev af Retten

tåled ud. Holb.Paars.312.
\\
(nu 1. br.) refl.:

d. s. s. bet. 26.1. tal Dem kun ud! . . jeg

skal hore.Ing.LB.il1.219. da Karen ikke

vilde spørge, maatte hun begynde af sig

selv. Det lindrede altid lidt at tale sig ud
til nogen. AndNx.M.256.

27) tales ved. (i perf. part., der i alm.

undgaas, bruges taltes ell. (nu især dial.)

talts (Moth.T39. Flcmløse.184)). (oldn. ta-

lask vi6; ;/. snakkes ved u. snakke 6; uden
for den sp. 695" nævnte anv. i rigsspr. højtid,

ell. spøg.) tale med hinanden; samtale (især:

paa tomandshaand, for at drøfte noget).

Hvad er jer . . vederfaret siden vi taledes

ved? IIolb.Bars.V7. „Jeg kand jo vel være
hos, naar de taler sammon." — „Ingenlunde;

Kicreste til Tieneste, skal icke manqvore. 60 de maae tales ved i Eenrum." KomGrønneg
' "

11.242. Et Lønbiev han skriver saa tanke-
fuld med Sned:

|
„Du møde mig i Harre-

stad, der vil vi tales ved." Hauch.SD.lI.85.
de havde været begejstrede med hinanden

Holb.Kandst.IV9. *Han talte da Vorherre
til

I
Med sode, sledske Smigerord. Winth. V.

169. abs.: Studenterne . . gik om i Folke-
hoben og talte til (o: talte folk til rette) paa

44*
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i deres Sjæles Festsal, havde taltes ved for-

troligt og hyggeligt i Dagligstuen. JPJac.//.
104. „Farvel, tak for i Aften. Og hils. Vi
tales ved." Hun var allerede henne ved
Børen. Branner.DK.158. i forb. have me-
get at tales ved (om): de blev sammen i

Haven og havde meget at tales ved om,
SvGrundtv.FÆ.II.S5. vi har saa meget at

tales ved, siden jeg fik Deres Brev. Schand.
IF.139.

II
i trusler om senere haarde forholds-

regler (luevn, revselse osv.). Saa din Fylde-
hund! sov nu forst Rusen ud, siden skal vi

videre tales \ed.Holb.Jep.IV3. *Med Staal

i Haand vi tales \ed.Winth.HF.268. Det
var Dem, der ingenting vidste (men som har
maattet ud med sandheden). Vi (o: en inspek-

tør og hans undergivne) tales ved. ErlKrist.

DH.52.
Tale-, i ssgr. af I. Tale ell. (især) II.

tale (1-4), fx. (foruden de ndf. medtagne)
Tale-akt, -begavelse, -delirium, -duel, -dyg-
tig(hed), -dyst, -hastighed, -hemning, -in-

stitut, -kraft, -lethed, -melodi, -overførelse,

-svaghed, -takt, -tempo, -vanskelighed, -ap-
parat, et. (med., fon., 1. Ir.) fællesbetegnelse

for taleorganerne. Sal.XVII.138. -arkiv,
et. (fagl.) arkiv af grammofonplader (fono-
grafvalser), hvorpaa der er optaget (kendte)

personers tale. BerlKonv.XXIV477. -art,
en. (nu næppe br.) d. s. s. -maade (1, 2.i, 2.4).

Schandrup.Bl^. det jødiske Sprogs Talearter.

Basth.Overs.afDetNyeTestamente.I.(1780).Fort.

)(5^. Paulus og Johannes (har) deres ganske
forskiellige Talearter og Yendinger. smst.)(7^.

-baand, et. I) (sj.) tungebaand. *Han
(o: Amor) tog med nænsom Haand

|
Paa

deres (o: nattergaleungernes) Tunger,
| Og

skar for Talebaand
| De spæde Unger.

Winth.L98. 2) (fagl.) tonefilmsstrimmel,

hvorpaa talen til en film er optaget. Ekstrabl.

*U1938.3.sp.l. -blomst, en. (jf. Sprog-,
Talerblomst; nu 1. br.) fint, „blomstren-

de", ofte kunstlet ell. indsmigrende udtryk,

hvormed man smykker sin taJe; udtryk, der

kun bruges af høflighed, føres i munden; tale-

maade (2.2); floskel. HermLange.DeHolmer.
(1838).112. hans Lykønskning idag var fal-

den noget tør ud. Men heldigvis havde
Realskolebestyreren taget Ordet efter ham
og ikke sparet paa Talehlomster. Pont.BH.
55. DagNyh.^y,1919.5.sp.l. -brnff, en.

(især sprogv., nu 1. br.) den maade, hvorpaa
en person ell. et sprogsamfund taler; sprog-
brug i mundtlig tale; især i best. /., om den
gængse, naturlige sprogbrug (usus) i tale-

sproget i et sprogsamfund; ogs. undertiden om
selve de anvendte udtryk ell. om taleblomst,

-maade (2.2). Eorreb.11.290. Ingen (vil) ansee
det som en blot Talebrug, naar Forf. tæller
sig blandt de QhxistnQ.Mynst.BlS.il. 74.
Teologer skulle vænne sig til en Talebrug,
der var deres nuværende gandske modsat.
PMøll.(1855).V.49. oplysninger om de gam-
les talebrug. Zorf.3. -del, en. (sprogv.,

nu 1. br.; ordet kritiseret Rask.III.260) be-

standdel af talen (2); især {efter ty. redeteil,

lat. pars orationis) om ordklasse. Artikelen
er en liden Taledeel, som giver tilkiende, af

hvad Kiøn og Tal et Substantiv ct.JBaden.
Gram.78. Madv.KS.104. -s som genitiv-

endelse er næsten blevet en selvstændig
taledel, som kan føjes ikke blot til ord, men
også til ordforbindelser. ilfZmf.iV.i5. tg

10 -evne, en. evne til at tale (1-2). MO.^ Vor
Ungdom.1942143.155. jf.: *Du (o: den hellig-

aand) er Guds Røst paa Livets Vej,
| Al

Himlens Tale-Evne,
|

Saa uden dig vor
Jesus ej

I
Vor Herre vi kan nmvne. Grundtv.

SS.III.315. -fejl, en. i) (jf. Mælefeji; om
(talelidelse, -forstyrrelse ell. uvane, der ytrer sig

i en) fejlagtig artikulation, vanskeligheder ved
at udtale ordene olgn. han led af en Talefejl

og hakkede og stammede og snublede over
20 Ordene. Pont.SM.48. Jesp.Fon.lO. 2) (sj.)

sprogfejl i talen, fortalelse olgn. D&H.
-figur, en. I) (nu 1. br.) udtryk, frase, der

bruges i talen; ord, vendinger, hvormed talen

smykkes; talemaade (2). Dog det monarkiske
Helstatsspørgsmaal var paa Konferencen
næppe andet end en Talefigur, et rent teore-

tisk Samtaleæmne, hvori der fra ingen Side
. . lagdes virkeligt Alvor. Hørup.III. 131.
I Lande, hvor selv de helligste Præster gifter

30 sig og sætter store Børneflokke i Verden, kan
„Kødets Korsfæstelse" kun blive en uhygge-
lig Tgilefigm.Holstein.GM.88. 2) (efter lat.

figura orationis; æstet.) udtryksmaade (ud-
tryk, ordstilling, sætningsbygning osv.) af
særlig, stilistisk-retorisk art; stilfigur. Rahb.
Stiil.45. Den ironiske T&leégur. Kierk.XIII.
323. En Allegori er en Talefigur, hvorved
en sammenhængende Række Begreber frem-
stilles ved Hjælp af en sammenhængende

40 Række af lignende Begreber fra et andet
Omra.a,de. CKoch.JL.316. -film, en. (jf.

Lyd-, Tonefilm; fagl.) film, hvis levende bil-

leder ledsages af de optrædende personers tale;

ogs. i al alm. (mods. Stumfilm) om film, der

ogs. gengiver lyde, toner, ord. Pol.^'/sl929.Till.

2. sp. 1. JVJens. Fra Fristaterne. (1939). 49.

-filme, V. (fagl.) optræde i en talefilm; ogs.:

optage en talefilm af. Pol.*^Uol931.3.sp.6.

^'/,1932.9.sp.l. -fje(de)r, en. (telef.) en i

50 visse tilfælde paa hørerørets haandtag anbragt

fjeder, der skal trykkes ned, naar der telefo-

neres. MeddRytt.92. Qp -flom, en. (nedsæt.)

ordstrøm; flom (2.3) af ord. giv os dog „især"

tilbage, alene af den Grund, at det ved sin

ringe Størrelse sætter Stigbord op for Tale-

flommen. Z)agr&i."/giS7^. 2. sp.6. den Tale-

flom, der som Regel aabenbarer sig ved
smaa private Sammenkomster. Kbh.^'*/7l922.

4.sp.2. -fod, en. (endnu ikke i D&H.(1914);
60 dannet til Fod 7.a) i forb. paa talefod,

saa kendt, fortrolig med ell. i saa godt et for-

hold til en, at man taler med ham, kan for-

handle, drøfte en sag med ham; ogs. i al alm.:

i kontakt, nær berøring; paa fortrolig fod;
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især i forb. komme, være paa tale-

fod, de to Landes Udenrigsministre er paa
Talefod med hinanden. DagNyh.'^/d924.5.

sp.l. (han var) den eneste, der var paa Tale-

fod med de Strejkende, den eneste, de vilde

hore j>&a..Jørg.OF.53. jf.: I den lille Prolog

kommer vi paa Talefod med Middelalderens

Ungdom.OFrns.Litt.178. \\ (1. br.) i forb. m.
attrib. adj. hun (var) paa ufarUg Talefod

med 'hiim.Tilsk.1929.1.46. jf.: saa længe lo

nogen ved har de (o: Jylland og Fyn) kun
været paa fjern Talefod med hinanden gen-

nem en Færge.JVJens.(PoU*/i»1934.15.sp.l).

-form, en. (især [g) udtryk(s-form), som en

person bruger i sin tale (undertiden spec. i tiltale

til ell. omtale af en person); øgs. undertiden

(sprogv., 1. br.): den scerlige sprogbrug, der

anvendes af en person (kreds af personer) ell.

i en særlig stilart; undertiden om form,

der er ejendommelig for talesproget, ell. om 20

talefigur (2). PhysBibl.XXIV.lT. Poesiens

Taleform, Udtryk og Diciion. Molb.NTidsskr.
IV523. (han) kæmpede med . . sin Harme
over Byfogdens Taleform, som han indvendig
karakteriserede som labansagtig og nærgaa-
ende.Schand.AE.63. hans hyppige Brug af den
Taleform, der hedder Klimaks. VilhAnd.BT.
186. ved Siden af disse unge Taleformer
findes ældre Skriftformer. LJac.RH.25. -for-
styrrelse, en. (jf. -fejl 1; med.) fejl ell. 30

vanskelighed ved talens brug, der skyldes tale-

lidelser. KliniskOrdboq.(1921).8. VorUng-
dom. 1942143. 159. -frihed, en. (især polit.)

ret til at udtale sig frit i tale (ell. skrift); især

om en statsborgers frihed til ustraffet at udtale

sine meninger (inden for de af loven fore-

skrevne grænser); ytringsfrihed. *0m jeg ved
Kongens milde Dom j Maa Tale-Frihed
vente. Sort.PSkan. 16. „Nu har vi passiaret

nok, nu kan vi vente med Resten til imor- 4o

Ken." „Nej I" sagde Skotten, „her er Tale-

frihed, her er libeTty-halV\Goldschm.VI.13.

Staten . . skal indrømme Tankefrihed, som
den dog ikke kan hindre, og Talefrihed,

som er en Menneskeret. NMøll.VLitt. III.20.
-fterdiKhed, en. {ænyd. d. s. (Kingo.

SS. 1.152); jf. Snakkefærdighed) færdighed
t at tale (let og flydende); især om fær-

dighed som taler, debattør osv. ell. i den
mundtlige anvendelse af et fremmed sprog. 50

Iiask.Br.1.23. Oppositionen . . havde til

Forer og Leder Kjøbmand Rasmussen . .

Han havde en vis Talefærdighed. Top«.//.

462. OGei8mar.MM.26. -gttl, adj. (jf. -syg;

1. br.) meaet talende; snakkesalig. FrNygaard.
SS.61. den talegale Gert (Westphaler).

IlBrix.HK.103. -^ave, en, især i flt., om
evne til at tale (ILl) ell. især (medfødt) evne

til al udtrykke sig i ord; oftest om evne til at

udtrykke sig let, flydende og med de rette ord; 60

det at være begavet med veltalenhed; under-
tiden m. tanke paa den flydende, velformede
tale. en Talegave, som langt fra ikke er

almindelig iblandt saadanne foXk.PAHeib.

Sk.II.72. Hun havde Skrivegave og Tale-

gave. HCAnd. (1919). IV. 385. Proprietærens
Talegaver er ikke saa lette at modstaa.
Hostr.E.1.3. Han har gode, maadelige Tale-

gaver. VSO. en sen optræden av talegaven
(kan) tyde på svag hega.\else. Jesp.Sproget.

(1941).127.
II
(nu 1. br.) om hvert af de ele-

menter, der betinger god tale. Til Talegaverne
henhører en klar og velklingende Stemme,
en reen Udtale m.y. VSO. jf.: saa gjorde

jeg nogle Talegaver (o: gestus) med Hæn-
derne, og de (franske damer) svarede med
Munden. HCA7id.SS.IX.396. -gitter, et.

(jf. -luge, -rudej dels (katolsk-kirk.): gitter-

(vindue) i talestuen i et (nonne)kloster, hvor-

igennem besøgende kan tale med en af klostrets

beboere. vAph.(1764). CSPet.Litt.695. \\ dels

(fagl.): et i en entrédør anbragt gitter (ind-

vendig dækket af en oplukkelig klap), gennem
hvilket man indefra kan betragte og tale med
en udenfor paa trappen staaende person uden
at aabne døren; ogs. om lignende gittervindue

ved kasse i bank, forretning olgn. Nathans.
HD.II.104. TeknLeks.1.534. -hjørne, et.

(jf. Hjørne 4.2 og Snakkehjørne; dagl.) i

udtr. som være i talehjørnet. Bl&T. -kam-
mer, et. (jf. -stue, -værelse; katolsk-kirk.)

værelse i kloster olgn., hvor en af klostrets

beboere kan modtage og tale med en besøgende.

vAph.(1764). VSO. -kamp, en. (hos sprog-

rensere) ordkamp, -strid; disput; diskussion.

Junge.179. Sibb.Aa.I.143. Gjel.RS.II.161.

-klasse, en. (skol.) skoleklasse med ude-

lukkende talelidende børn. TelefB.1944.sp.

8011. -knap, en. (telef., 1. br.) talenøgle.

TelegrTelef.146. -kor, et. (fagl, nu 1. br.)

recitation af et antal personer, der i takt frem-

siger noget. JacPaludan.UR.241. Linnemann.
NF.52. -kunst, en. (især G)) (anvisning

til ell. læren om) kunsten at tale godt (m. de

rette udtryk, i den rette stil, paa en flydende

maade osv.); retorik; veltalenhed; undertiden

spec. om kunst, der tilsigter at indvirke paa
tilhøreren(s følelser, vilje), at overtale, over-

bevise ham (jf. Molb.NTidsskr.IV638). Sort.

Poet.28. Jeg veed ikke, om man kand sætte

Talekonsten blant de nyttige Utudisi. Holb.

MTkr.57. Naturlig Veltalenhed har da ikke

været sjælden, men Talekunst lærte (ro-

merne) hos Gråkerne. NMøll.VLitt.1.510.
\\

i bogtitler. Rhetorica laica et pagana. Det
er Læg-Mands 'Ya\e-K\inst.Nystcd.(bogtHel.

1727). Den geistlige 'YlaXekonst. Basih.( bog-

iitel.1775).
II (jf. Sprogkunst; sj.) om gram-

matik. Frllorn.PM.114. Cfl -kunstner,
en. (jf. Ord-, Sprogkunstner^ person, der

besidder stor (isayr: indøvet, tillært) vel-

talenhed ell. er uddannet i retorik; retor.

vAph.(1759). Steffens er virkelig uudtomme-
lig og utrættelig i Samtale — en Talekunst-

ner som Faa eller Ingen. Mxjnst.(Hjort.B.I.

135). hvis vi traf en Talekunstner af den
Jerndorffske Skole, vilde (vi) fole det, som
om vi overværede en Forestilling og ikko en
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menneskelig Udfoldelse. JacPaludan.IH.37.

jf.: Anlæg . . dels af digterisk, dels af

talekunstnerisk Natur. Brandes.111.487.

-lamhed (Panum.33) ell. -lammelse
(Kaper.^), en. (med.) hel ell. delvis lammelse

af taleevnen, -lidelse, en. (jf. -fejl, -for-

styrrelse ; med.) lidelse, der ytrer sig i mangel-

fuld tale. Sal.^XXIII.34. -lidende, part.

adj. (især med.) som lider af en talefejl,

-lidelse. Om offentlig Forsorg for talelidende

Børn. Haderup.(bogtitel.l895). Statens Insti-

tut for talelidende. MinSkr.Nr.l3P/d898.

t talelig, adj. (jf. ænyd. utalelig, uud-
talelig) som kan tales. I) til IL tale 11. i,

om sprog: som kan tales, artikuleres. Et saa-

dant Sprog vilde neppe være taleligt. VSO.
2) til II. tale 11.8 : som kan (træffes og) faas

i tale. jeg boer der og der, og er synlig og
talelig de og de Dage om Ugen, paa den og
den Tid. PoUtivennen.1800.1924.

Tale-linie, en. (foræld.) ledning, der

danner forbindelse ml. to talestationer. Sal.

III.539. -luge, en. (jf. -gitterj dels (ka-

tolsk-kirk.) i kloster: Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.II.(1904).596. \\ dels (fagl.): luge,

hvori der er udspændt et stof, der virker som
en membran, hvorved talen gengives tydeligt

og kraftigt (brugt ved billetkontorer olgn.).

IngBygn.l942.16.sp.2. -lyd, en. (nu sj.)

om hver af de lyde, hvoraf talen bestaar;

især: sproglyd. MO. GForchhammer.Da.Ar-
tikulationslære.(1898).7 . -lyst, en. (jf. -ly-

sten; o, 1. br.). (den) Dadlesyge og den
Talelyst, der ere Kiønnet (o: kvinderne)

saa egentlige. Schytte.IR.IY492. Stor Tale-

lyst kunde gøre ham . . uforsigtig i Ytringer.

Fridericia.NH.il.175. -lysten, adj. (jf.

-lyst; G), 1. br.). Fint Vejr, vedblev den tale-

lystne Herre (o: en passager paa et skib).

JVJens.MD.2.PHansen.BørnafenBy.(1936).
13. -læge, en. (sj.) person, der kurerer tale-

lidelser, -fejl. Mohr&Nissen.Ty.-da.Ordbog.
II.(1904).595. Jesp.Sproget.(1941).131. -læ-
re, en. I) (1. br.) læren om, hvordan man
skal tale rigtigt, aflægge talefejl. VSO. Tale-
kunstens og Talelærens Udvikling i Dan-
mark.Nord.Tidsskriftf.TaleogStemme.1940.82.

2) (nu næppe br.) læren, videnskaben om talen

og dens bygning, elemeriter. Talelære deler sig

i tvende Hoveddele: 1) Grammatik . .

2) Lexicon. MFGBøgh.DanskRetskrivningslæ-
re.(1822).14. -lærer, en. I) (jf. -pædagog;
fagl.) lærer, der underviser talelidende i talens

rette brug. VSO. TelefB.1944.sp.8011. jf.

Talelærerinde. D&H. AaDons.K.135. 2)
(nu næppe br.) person, der studerer ell. under-
viser i talelære (2). MFGBøgh.DanskRetskriv-
ningslære.(1822).16. -maade, en. I) (jf.
-vis ; undertiden m. overgang til bet. 2.1 ; nu
sj. i rigsspr.) maade at udtale ordene ell. ud-
trykke sig paa; udtale; tale (1.3); udtryks-
maade. „hører disse lange Buckeskiægge jer
til eller hører I Skiæggene til?" — „Det er jo
en gall TaÅe-maade." Holb.Ul.V2. disse Bog-

staver (C Q W Z) . . behøves (ingenlunde) i

de Danske Ords Skriverigtighed, eftersom

Tungen og Talemaaden haver forskudt dem.
PSchul2.DS.2. Personer af ringe Stand . .

skal rette sig mere efter Talemaaden, end
efter Skhyemaaden. Rahb.B.362. De unge
Mænds Talemaade heri (o: i „Sturm und
Drang" af Maximilian Klinger) er som Van-
vittiges, bestaar i afbrudte, neppe forstaae-

10 lige Sætninger. Brandes.Goe.1.127. Esp.349.

2) ordforbindelse; udtryk. 2.1) (nu sj.) i al

alm., om ordforbindelse ell. sprogligt udtryk

uden hensyn til udtrykkets fasthed, alminde-

lighed; ogs.: udtalelse; ytring; „ord", nu taler

han forblommet igien (høyt) Monsieur er saa

god, at bruge de almindelige Talemaader.

Holb.Hex.III.8. med sine haarde Tale-Maa-
der (havde Ulfeld) saa got som jaget de

tvende af (Hollands gesandter) hort.Slange.

20 ChrIV.1400. Talemaader som „Flauhed, Dum-
hed" o. s. V. tillod hun sig mod Personer,

der slet ikke stod i nøie Forhold til hende.

Gylb.IX.139. 2.2) ordforbindelse, udtryk, ud-

talelse uden (dybere) indhold ell. oprigtighed;

især om udtryk, der bruges af høfligheds-

ell. konventionelle grunde ell. for at gøre

indtryk; floskel; frase (2). „jeg er hans

skyldigste Tiener af mit Hierte." — „Hånd
meener vel icke meget dermed?" — „Ney

30 vist, det er sandt nock. Det er kun saa en

Talemaade blant os."Holb.Ul.II.2. staaende

Talemaader, Høfiighedsudtryk. Ing.EF.III.

26. Da de havde vekslet et Par ligegyldige

Talemaader, forlod han hsi,m.Pont.Noveller.

III.(1930).402. tomme Talemaader. Z)Æ^.
11.437. 2.3) (nu 1. br.) ord ell. udtryk, ud-

talelse olgn., som en person ell. gruppe af

personer ofte bruger (som en alm. terminus,

ytring, som privat jargon, mundheld). „Saa

40 dump Madamen" . . blev siden en Vittigheds

Talemaade der i Huset. HCAnd.LP.83. R.

har faaet den Talemaade . . at han nu har

aftjent sin sociale YærneT^ligt. Tandr.Kl.90.

2.4) fast udtryk, vending, der er gængs i ell.

særegen for et sprog (en sprogkreds); frase

(1); idiotisme; undertiden ogs. om kendt

citat; bevinget ord; nu især (jf. Ordsprog 1)

om afrundet fast udtryk (af form som en ell.

flere sætninger), der minder om ordsprog (2),

50 men mods. disse kan indordnes i sammen-

hængen (ved indsættelse af et til situationen

passende subj.) og mangler ordsprogenes

almene gyldighed (især ved kun at have hen-

blik paa den givne situation, hvori de an-

vendes; om afgrænsningen se nærmere Brøn-

dum-Nielsen.Da.Ordsprog.(1942).10.AaHans.
(PSyvsDanskeOrdsprog.(udg.l944).x) samt de

u. Ordsprog 2 angivne steder), de fornemme-

ste Sprog og Talemaader af det Nye Testa-

60 mente. Æreboe.74. Han bad som man beder

en Siæl af Pine. Er en ey u-brugelig Taale-

Mai3ide.EPont.00.26. „Jeg synes, du seer ud

til at være — som et gammelt Ord siger —
overseet af en Ugle." Georg svarede smi-
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lende: „Eller som om jeg havde ædt Falster

og vilde i færd med Lolland? Det er ogsaa

en god gammel Talemaade." Gylb.X.59. Dan-
ske Ordsprog og Talemåder fra Sønderjyl-

land. ZoÅ;Y6o^<tieiJS70^. -mand, en. (sv.

taleman, repræsentant, mnt. taleman; sml.

Talsmand; uden for dial. (foræld.) nu sj.)

I) person, der holder tale (UfF.) ell. (navnlig)

fører ordet, leder en forsamling; spec. (foræld.)

om bylavcts formand, talsmanden (l.i) (sml.

MDL. 588). Sibb.Aa.I.438(jf. HDahl.SM.

122 f.j. sml: Onslow, Talemand i Under-Par-

lementet (eng. orig.: speaker of the house of

commons). Lodde.NT.3. 2) person, der taler

til gunst ell. forsvar for nogen ell. noget; tals-

mand (2). ChrFlensb.DM.1.44. Denne Vers-

art har i vore seeneste Dage faaet adskil-

lige la.lemænå.NyerupRahb.II.270.
|| (for-

æld.) fortaler ved frieri. TroelsL.IX.103.

•maskine, en. I) (foræld.) apparat, ma-
skine, der efterligner ell. gengiver tale; især

om en af østerrigeren W. von Kempelen (1734-

1804) konstrueret maskine. VSO. Jesp.Fon.

631. Der findes mange Talemaskiner, men
kun én GT3immo]ihon.BerlTid.y»1907.Aft.4.

<p.4. 2) billedl. ell. i sammenligninger; nu
især (dagl.) nedsæt., om person, der taler

meget, er snakkesalig. Forfatterens Charak-
terer ere . . mechaniske Automater og Tale-

maskiner. Molb.(MdsskrLitt.11.493) . (politi-

keren var) en elskværdig Talemaskine. Rosen-
krantz.30Aarpaadetda.Parnas.(1927).36.

\\
(I,

br.) om talevirksomheden, munden (4). en halv
Snes Præster med Talemaskinen ustandse-
lig gaaende. HRaage.Frk.Gudrun.(1919).36.
•meHter, en. (nu itæppe br.) person, der

er en mester i at tale, uddannet i talekunst.

Gram.Breve.30. (ved begravelsen) optrinede
en Talemester, hvilken mine Arvinger forud

. . havde giort alle mine Dyder haandgribe-
lige. Rabener. Satirer, (overs. 1758). 18. VSO.
-metode, en. (fagl.) metode ved døvstumme-
underrisning, hvorefter den døvstumme op-
læres til at udføre og aflæse de ved udtalen af
de forsk, lyde forekommende stillinger af mun-
den og dens taleorganer. Gosch.B.75. Sal.'VI.

663.

Talent, et ell. (undertiden i iet. 1) en
(Hørti.Moral.I.146. Holb.Ep.V.220. Clitau.

PT.Fort.l. en attisk Talent. JBaden.FrO.
388). [ta'læn'd] ell. (i bet. 2, gldgs. ell. vulg.

ell. spøg.) [ta'laii] (jf. skrivemaaden Talang:
UKmrsb.F.13. SvLa.SD.102. GyrLemche.S.
IV04. samt Talent oo Rang: Cit.ca.l700.

(Tholt 4"1524.27). ChrFlensb.DM.II.40. se

'i'ix. Leth.(1800). og jf.: Ved Århundredets
lidelse sagde man altid „Talang" men
V Talent (saa) sagde (man) mer og mer
rnV'.Hjort.KritLit.I.iv.). (f Talonte.
le.ChrlVFort.lO). flt. -er ell. (i bet. 1;

' " "frppe br.) d. s. (b Talent. EEwald.Den
!:<'>, IskeConcordantz.I. (1748). 951). (ænyd.
d. 8. (i bd. 1), SV. talang, ty. talent osv.; fra
lat. talentum, gr. tålanton, vægt, pengesum)

i) (jf. Pund 2.2; især bibl.) en i oldtiden

af babylonier, grækere, romere ofl. brugt

vægt- og møntenhed af varierende størrelse

(se nærmere Sal.^XXIII.34f. og Detgl.Testa-

7nenteskanoniskeBøger.(1933). 950). den rige

borgere . . gaf sine Arvinger 2000 Talenter,

som gier 12 Tønder guld. Pflug.DP.882.
(der) blev Een ført frem for ham, som var
ti tusinde Talenter (Chr.VI: centnerj skyl-

10 dig. Matth.18.24. ti Talenter (Chr.VI: pund;
Sølv. Tob.1.14. det er lykkedes mig at skaffe

en Karavanelast Hvede . . for 53 Talenter.

KMunk.DU.44. de betroede talenter,
efter Matth.25.14ff. JMHertz. Bibelhistorie.

(1915).97. ogs. (jf. bet. 2; 1. br.) om de sær-

lige evner, det „pund", man har af naturen.

2) (til bet. 1 efter lignelsen Matth.25.14-30

(Luc.19.11-25); jf. Pund 3.2^ særlig evne
ell. begavelse (betragtet som noget, der er

20 betroet, tildelt en af gud, slcæbnen, naturen);

anlæg; naturgave; snilde (1); nu især

om anlæg af en speciel art, i en bestemt ret-

ning, der kan udvikles gennem øvelse, uddan-
nelse, men mangler den naturkraft, oprinde-

lighed og inspiration, der kendetegner geniet

(jf. u. I. Geni 1); m. afbleget bet. om færdig-

hed, dygtighed i al alm.; tidligere undertiden

brugt i flt. uden tanke paa forsk, anlæg,

evner; ofte i forb. have talent. 2.1) i al alm.

30 mangen een kand ved en simpel Menuet vise

Prøve paa et rart Genie og et naturligt

Talent, som ikke findes udi de allerstærkest

udarbeydede og konstigste Stykker. Holb.Ep.

1.189. enhver Mand af Redelighed og Ta-

lenter er min l,s.nd?,mdind.PAHeib.Sk.l.274.

Talent! et fattigt Ord, en lialveskilling,
|

Som man til hver en Betler pleier kaste,
j

Beviser dette Billed kun Talent? Oe/iJ.¥Si.

et godt Menneske, det kan Enhver være,

40 som vil det, men til at være ond hører der

altid la\Qnt.Kierk.lI.203. »Hun forraadte

med Ynde
|
og løj med laXeni. Holstein.L.40

.

II
skjulte talenter, særlige evner, som en

person menes at besidde, men som han endnu
ikke har lagt for dagen (i værker, gerninger).

den attenaars Yngling med „de skiulte Ta-

lenter" (o: Oehl.).Oehl.Er.1.129. 2.2) m. nær-

mere angivelse af begavelsens, evnens art.

hans Stand paa denne Jord
|
Er Greve;

50 hans Talent er Fløitcbiæser. PaiM./.5i.
|j

især dels i forb. m. altrib. adj.: Nogle tale

ilde om 03 . . for at viise deres Satvriske

Talent. Ew.(1914).V53. (hun) var blottet

for Alt, hvad i denne Kreds kaldtes selskabe-

lige Talenter, fremmed for Dands, for Spil,

for alle den fine Verdens Conversations-

ævner. Rahb.Fort.il.298. Cyrus (har været)

en stor grov Lommel, som maaskee ikke

havde andet at anbefale sig hos Pigerne med,
60 end physiske Talenter..!Baden. lloratius. 1.71.

Der er virkelig musikalsk Talang i ham.
TidensKvinder.*'^/iol928.26. dels i forb. m.
for ell. (nu vist kun m. flg. inf.) til: lliin
af Naturen ziiret er

|
Med panegyrisk Stem-
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me;
I
En anden for Coraedier

|
Har sit Talent

og Nemme.Reenh.il.20. den Talent til at

skrive Skue-Spill findes kun hos faae Men-
msker. Holb.Ep.V220. Hun havde Talent til

at male. SMich.S. 132. Fru S., der aldrig før

havde haft Talent for Skænderi, fik Ordet
i sin Magt. AaDons.MY96. dels som sidste

led af ssgr., jx.: det var ikke til dette Fag,

Kingo havde DigteTtaAent.NyerupRahb.ilI.
234. Mennesker . . begriber saa hdt af det, lo

som rigtig duer i Verden: Tobak og Vin . .

Men der skal Talent til at forstaa det alt-

sammen. Tobakstalentet har jeg arvet efter

den gamle hiemme. KLars.GHFJ.8. Indenfor

sin egen Branche kalder man Uhæderlig-
hed Forretningstalent, indenfor de andre Be-

dTagen. Steincke.Brændenælder.(1944) .66. se

ogs. Arrangements-, Observations-, Organi-

sations-, Selskabs-, Sprogtalent (1).

3) person, der har talent (2); talentfuldt 20

menneske. Det sande Talent paastaaer ingen

Hvile af Magelighed. Tode.fi^.i27. den Men-
zelske Lære, at Goethe ikke var noget Geni,

kun et Talent. Brandes.VI.401. den nydeligt

formende Evne, der er saa almindelig i de
tusind Talenters Land (0: Danmark).HAhl-
mann.DP.70.

II (jf. u. bet. 2.2) m. attrib. adj.

Familiens kunstneriske Talent trækker sit

Album op og tegner en Bro, en Mølle.

Schand.RP.500. (Krøyer er) uden Sammen- 30

ligning Danmarks største og mest udviklede
maleriske Talent. SigMull.B.172. som sidste

led af ssgr.: Goldschmidt er et Fortæller-

talent. Bmndes.//.45S. det egentlige Kon-
versationstalent . . var dog Lærer Andresen.
KBokkenh.U.34. om en Politie-Agent for-

resten er i Besiddelse af alle andre Gaver,
hvis han ikke er Virtuos i den Kunst at
kunne gjøre tryg, er han ikke noget „afgjort

V6^t\e-Ta\enV\Kierh.XIY.143. se ogs. Sprog- 40

talent 2.

talent- i ssgr. (især tS) af Talent, især

i bet. 2. -fuld, adj. som har (et stort) talent;

talentrig. en talrig, talentfuld . . og diærv
Oipposition.NyerupRahb.VI.290. en saa ta-

lentfuld Bog. Vodskov.SS.183. -løs, adj. som
mangler talent, en smuk, men talentløs Pro-
vindsskuespillerinde. Hoisi.Yi28. *Hvor Ver-
den er døv og uflyttelig,

|
hvor Skaberen er

talentløs lJ7Jews.Di.67. || hertil: Talentløs- 50

hed. HjælpeO.629. EBrand.Br.II.68. -rig,
adj. (nu 1. br.) d. s. s. -fuld. Rahb.LB.II.45.
Ing.LB.III.212. -spejder, en. (avis-spr.)

person, der søger at finde nye kunstneriske

talenter (3). SvClaus.NM.III.141. BerlTid.

'/iol940.Åft.8.sp.3. smst.^^U1945.Aft.6.sp.2.

Tale-nøgle, en. (jf. -knap, -omkaster;
telef.) apparat paa omstillingsbord, ved hvis

hjælp den betjenende kan tale enkeltvis med
to ventende, inden de sammenstilles til sam- 60

tale. OrdbS. -omkaster, en. (telef.) d. s.

TelegrTelef.157. -ord, et. (sprogv., sj.) ord,

der tilhører talesproget; talesprogsord (mods.
Skriftord 1). Forældre er Skriftord og mere

højtideligt Taleord. LJac.DanskSprog.(1927).
288. -organ, et. I) (jf. -apparat, -redskab
samt Sprogorgan; med., fon.) hvert af de
organer, der er virksomme ved talens frem-
bringelse (artikulation). Funke.(1798).9. Jesp.

Fon.3. 2) (jf. Organ 2.3; 1. br.) talestemme.

Det var en høi, stærk, velvoxen Mand; med
et deiligt Ansigt, et fortræffehgt Tale-Or-

gan.0ehl.Er.I.41. -pædagog, en. d. s. s.

-lærer 1. EgilForchhammer.Talevanskelighe-
derhosBørn.(1943).9. jf. talepædagogisk.
Krak.l936.1.2176.

Taler, en. fit. -e. (glda. talæræ (i ssgr.

som bagtaler(e) (3Mos.24.14(GldaBib.). Suso.

200), fortalær(æ) (se I. Fortaler;;; afi. af

IL tale) I) person, der taler; især i flg. anv.:

I.l) (nu næppe br.) til II. tale 2: person,

der taler ell. skriver, benytter sproget, sætter

jeg paa Papiret: „hvems er Bogen", er det

ligefrem, at jeg har feilet som Taler. Mi^G
Bøgh.DanskRetskrivningslære.(1822).20. 1 .2)

(1. br.) til IL tale 4.i: person, der udtaler sig,

siger noget; talende. VSO. Han berøver de

sikkre Talere (Chr.VI afvig.; 1931: de dyg-
tigej Mælet. Joft. 22. 2^.

||
(nu næppe br.) per-

son, der taler meget; snakkesalig person.

Moth.T43. Jeg kand blandt Mænd, som jeg

kiender, opregne ligesaa mange halvlærde

Talere, som grundlærde Tiere. IIolb.Ep.IV.95.

1.3) til II. tale 4.2: person, der holder tale, fx.

i en festlig anledning, ell. som foredrags-

holder, deltager i en debat, hvor den ene faar

ordet efter den anden; ogs. om person, der er

øvet i, dygtig til at holde tale, ell. (foræld.)

om person, der har uddannet sig i talekunst,

retorik for at deltage i det offentlige, politiske

liv (jf. Orator, Retorj. Det maatte være den
største Taler, som skulde tale værdig om
dette. Kampm.Chrlll.172. Demosthenes var

en af Oldtidens meest berømte Talere. VSO.
det var en fortræffelig Prædiken, og ypper-

lig holdt, han er virkelig Taler. Kierk.XII.

393. Herr Sørrensen rejste sig og slog på
sit glas: Jeg er ikke taler, men . . jeg har

fået en god iåe. Hjortø.UFS.123. Jeg er ikke

Taler, men —• æh — det jeg vilde sige, det

var altsaa æh — Dette er den almindeligste

Optakt til en Bordtale i Danmark.[PSabroe.]
JegerikkeTaler—.(1940).5. \\ i forb. som den
sidste ærede taler, i formel omtale af den

foregaaende deltager i en debat; ogs. brugt

spøg. du tier og seer ud som om du var

ganske enig med den s. æ. Taler. JPJac.
(Brandes.Br.II.252). (min kollega) raabte

„Op med Labberne!" Jeg rev Døren op . .

og sluttede mig til den sidste ærede Taler

med et: „Op med LahherneV Duelund.N.111.
talem. (1. br.): Den sidste Taler har altid Ret.

Vogel-Jørg.BO.501.
||

(hist.) som gengivelse

af oldn. J)ulr, person, der (paa tinge) fore-

drog visdom og gammel lære, maaske ogs.

udøvede trolddomskunst (ell. af run. {)ulr, m.

usikker bet., se DRun.sp.729). RJHolm.Ældre
Edda.(1874).22. „den gamle Taler", som de
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kalde ham (o: Odin). Gjel.KH.149. OFriis.

Litt.15. 1.4) (jf. II. tale 6.2; relig., nu sj.)

person, der taler ens sag; fortaler (II. 2);

talsmayid. vAph.(1759j. *Vær du (0: den

helligaayid) vor Tolk, vær du vor Taler!
|

Vær du vor himmelske liusY&leT. Grundtv.

SS. 1 11.327. 2) om ting ell. forhold, jf. Hoj(t)-

taler. || i best. anv. nami paa en kridtklint

(med et tidligere kraftigt ekko) paa Møn.
Hintze.Møe7isKlintsGeologi.(1937).111.372.

||

(jf. II. tale 5.5; nu næppe hr.) om hvad

der har stor magt, indflydelse, gør sig stærkt

gældende. Man hører saa meget om Vel-

talenhed . . Men den største Taler er dog en

Lap Papiir (0: pengeseddel). Tode.IX.190.

Taler- t ssgr. af Taler I.3, fx. (foruden de

ndf. medtagne) Taler-fif, -færdighed, -gave

(jf. Tale-færdighed, -gave^, -kløgt, -kneb,

-kursus, -liste, -plads, -præstation, -række,

-skik, -stemme, -teknik, -tribune, -blomst,
en. (nu næppe hr.) d. s. s. Taleblomst.

Grundtv.Udv.VIII.329. det (tykkes) Dig kun
at være en forældet Talerblomst, naar Du
hører, at Mennesket lever ikke af Bred alene.

Mart.Præd.*(1885). 591.

Tale-redskab, et. (med., fon.) d. s. s.

-organ 1. FGuldb.DS.38. VSO. DoraSandal.
Lyd- ojTaleøvelser. LærerensBog.^(1928). 3.

\\

(nu næppe br.) i ent., om alle taleorganerne.

Er det mig tilladt at tale, sagde jeg, efter

at et Par Glas Punsch havde smurt mit Tale

}ieds]ia.h. KbhAftenp.l784.Nr.5.1.sp.2.

Taleri, et. flt. -er. (vbs. til II. tale 4(2);

1. br.) nedsæt., om overdreven ell. unyttig,

indholdsløs talen, diskussion. NatTid.*^U1923.
M.6.sp.4. Tiden maa ikke spildes med Drøf-

telser og ørkesløst T&leri. Pol.*/ tl941.9.sp.2.

Taler-indc, en. (1. br.) kvindelig taler

(1.2 ell (xsmr) I.3;. Rahb.Tilsk.1793.30. SHee-
qaard.nF.50. BerlTid.*'U1936.Aft.9.sp.l. ta-
lerisk, adj. (nu næppe br. talersk. vAph.
(1772).III. MUamm.FK.l). {jf. ty. redne-

risch; afl. af Taler; nu sj.) oratorisk; retorisk.

Ew.(1914).lV.107. Kierk.XlV.210. EGaddb
UGad.FP.lll. Taler-kunst, en. (jf.

Talekunst; 1. br.) den kunst at kunne optræde
som taler (I.3), holde tnler. jeg (traadte) ei

frem med hoi Taler-Konst og Lærdom.
lCor.2.1(OGiddb.). Kaft.Taler-Teknik.(1942).

173. talerHk, adj. se talerisk. Taler-
Mke, en. flt. -r. I ) f snakkesalig kvinde. Moth.
T43. 2) (nu sj.) d. s. s. Talerinde. Jourruilfor

Polilik.1797.IV.283. Gylb.VIH.65. Viborg

Stiftstidende. "U1944. 8. sp. 4. Taler-Mtol,
en. (jf. Talestol^ plads, oftest forhøjning m.
pult, beregnet for person, der skal holde tale i

forsamlingssal, paa mødested olgn.; sjældnere

om kateder i auditorium, om prædikestol olgn.

Amberg. »Nu løde Hjemmets Alvorsord
|

Fra danske Talerstole, | Og aldrig mere
Mænd af Nord

| Skal gaae i fremmed Skole.

PMøll.(1855).I.72. »fra Templets Talerstol

Lyse som en bedre Sol |
Evangeliet

det rene. CPramGad. Skoleyi,Kirken ogKirkc-

gaarden.(1837).41. da Politiken i den nyere
Tid gor et Navn saa langt mere bekendt
end Literaturen, lokkede den selv Digterne
til sine Talerstole. Brøndes. F/.9S. ForrFolke-
ting.§28.

II
uegl., om sted, hvorfra en person

mundtligt ell. skriftligt kan virke for sine

meninger, den liberale Vælgerforening (blev

Hørups) Talerstol. EHenrichs. VH.108.
Tale-rnde, en. (jf. -luge; fagl.) rude

10 i billetkontor, hvorigennem kunderne taler

med ekspedienten. DagNyh."/iol921.10.sp.3.

-rnm, et. (katolsk-kirk.) talekammer, -stue

(i kloster). Aarb.1938.52.63. AarbTurist.1942.

64. -ror, et. {jf. ty. sprachrohr) I) (fagl.)

langt rør m. tragte, mundstykker i begge ender,

V. hj. af hvilket man kan tale med en person

i et andet rum i en bygning; tidligere ogs.

undertiden om raaber (2) olgn. (jf. VSO. MO.
OpfB.UII.461). LTid.1724.824. Fra den

20 eene Ende til den anden, gaaer i Muren et

Tale-Rør, som sender den sammentrykte
Lyd Slottet igiennem.EPont.Atlas.il.167.
TroelsL.*III.100. (portøren) meldte „Tog fra

København" i Talerøret ind til Kontoret og
dehlokeTede.Ohlsson.S.12. 2) O billedl., om
det, V. hj. af hvilket man giver sin mening til

kende; nu især om blad, tidsskrift, hvori en
person (kreds af personer) kan fremsætte sine

(deres) anskuelser, ell. om person, der udtaler

30 en aridens meninger, om litterær figur, hvor-

igennem forfatteren „taler" olgn. for en Deel

ere (skribenterne) kun Talerør for deres Om-
givelser. i2aA&.E.///.37. Munden (er) et gan-

ske anderledes godt Tale-Ror end Pennen.
Grundtv.Smaaskr.291. Digteren . . bruger den
dristige og humoristiske Læge som sit eget

Talerør. Brandes.111.324. -sang, en. (jf.

Sangtale; især hos sprogrensere) sang med
talens præg (lille toneomfang, fri rytmik),

40 brugt i operaer, oratorier, liturgisk salmesang

olgn. Daghl.^*/tl894.1.sp.5. Anvendelse af

„talesang" . . i Wagner'sk Forstand. .E^6ra/i.

(BiogrL.*XIII.602). -scene, en. (teat.)

scene, indrettet til og anvendt til opførelse af

skuespil (mods. ballet-, operascene). DagNyh.
*'/il913.2.sp.3. Sal.'V690. -skifte, et. (sj.)

aandegruppe. Høysg.S.Aa2^. -skole, en.

(fagl.) undervisning, skole for talelidende ell.

til uddannelse af talere. Larsen. TelefB.1944.

50 sp.8012. -sprog, et. (jf. Mundsprog 2;

mods. Skriftsprog 1; især sprogv.) det talte

sprog; sproget saaledes som det bruges i tale;

dels om det talte sprog i alle dets højere og

lavere former; dels om det talte sprog, der

anvendes i samtale ml. alm. jævne mennesker,

del alm. omgangssprog, ,,daglig tale" (jf.

Levin.Gr.I.vi. Sal.*XXIII.35). Molh.HO.
(proprietærdatlerens) udprægede jydske Ta-
lesprog. Wors.OE.32. lavere Talesprog. /irøn-

60 dum-Nielsen.OG.II.383. || hertil: Talesprogs-
form, -ord, •prifii?(et), -Tendinier ofl.

•Mproglig, adj. (især sprogv.) adj. til

-sprog. Rubow.SP. 30. 59. UllaAlbeck.Da.Stili-

stik.( 1939). 115. -staldmester, en. (i. br.)

XXIII. Rentrykt ",', 194« 46
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d. s. s. Sprekstaldmester. Pol.''/sl934.2.sp.6.

DagNyh}''U1935.S.sp.4. -station, en. (jor-

celd.) om telefonstation ell. sted, hvorfra vagter

V. hj. af brandtelegrafen kan kalde brand-

stationen. Sal.III.639. Larsen-Ledet.LK.91.

-sted, et. i) (sj.) til II. tale 4.2. (jeg var)

Tjenestemand i den kgl. danske Folkekirke,

endda med hele tre Kirker som Talested.

OGeismar.E.107. 2) til II. tale 4.3: samtale-

sted. 2.1) (nu næppe br.) sted med talestue

ved karantænestation. BiblLæg.1810.233. 2.2)

(telef.) hvert af de steder i et hustelefonanlæg,

hvorfra der kan telefoneres. HFB.1936.159.

-stemme, en. (jf. -organ 2; mods. Sang-

(1), Syngestemme 1; især j^) stemmen som
den lyder ved tale; stemme, som er egnet til

tale. Hendes Talestemme var saa melodisk,

at man maatte hørt hende med Glæde.

Rahb.Fort.1.93. han . . besad et stort Herre-

dømme over sit Ansigt og sin Talestemme.

Winih.IX.144. Jesp.Fon.395. de blindes fine

Øre . . lader sig tiltrække eller frastøde af

et Menneskes Talestemme. JMartensen.HL
Martensen.(1918).49. -stil, en. (1. br.) den

stil, der præger en persons ytringer, tale.

Ørst.VI.128. den besynderlige Blanding af

Brutalitet og højtidelig Talestil hos den mand-
lige Hovedperson. Brandes.XI. 130. -stil-

ling, en. (telef.) stilling af talenøglen (paa

telefoncentral), hvorved ekspedienten kommer
i forbindelse m. abonnenten. Sal.^XXIII.173.

-stof, et. (nu næppe br.) samtalestof. *det

uendelige Talestof,
|
Som Kongens seneste

Bedrift os sk&ner.PalM.VI.W. -stol, en.

(nu sj.) talerstol. FrSneed.1.348. Vor Regie-

ringsform . . tillader ingen Folkeforsamlinger,

ingen offenhge Talestole, hvorfra enhver

frit kan foredrage sin Mening om Statens

AnUggenåer. Rahb.E.V206. Den (o: en pas-

sus) blev nu afleveret med dybe Dunk i

TaXestohn. Aakj.B.52. -strøm, en. I) (jf.

talens strøm u. Strøm S.s) O sammenhæn-
gende tale; især: hurtig flydende, ordrig tale;

ordstrøm. Jeg standsede nu min Talestrøm.

Gylb.XI.7. (han) traadte, da han gik til-

bage, selvfølgelig paa den andens Støvle

. . Der fulgte en længere Talestrøm, om
at han maatte meget undskylde. KLars.Ci.9.

GForchhammer.Da. Artikulaiionslære. (1898).

93. jf.: Modersmaalet (er) baade i sig selv

. . Folkelivets Sjæl, og er Tale-Strømmen,
som . . forbinder os med . . Folket. Grundtv.

LD.35. 2) (telef.) den strøm, der frembringes i

en mikrofon ved en persons tale mod dennes

membran, og som gaar videre til den tilslut-

tede telefon og der gengives som lydsving-

ninger, som opfattes som tale. OpfB.*II.625.

-studie, et. (fagl.) studie, indrettet til radio-

udsendelse af tale. Trap.*IX.404. -stue, en.

(jf. -kammer, -værelse^ i forsk. spec. anv.:

stue, hvori der holdes møder; stue i klub-,

foreningslokaler , hvori medlemmerne kan sidde

og konversere; stue paa hospital, hvori oppe-
gaaende patienter kan modtage besøg; nu især:

talekammer i kloster. Journal forPolitik.1797.
IV250. Grundtv.Snorre.III.120. Hjort.Krit

Lit.II.X. I Hovedfløjen (paa Æbelholt kloster)

møder vi først 'YzAest\xerv.AarbFrborg.l942l43.

44. -stykke, et. (æstet.) skuespil, hvori

de optradende taler (mods. Pantomime,
Syngestykke olgn.). D&H. Kubow.T.SOf.

-njSf adj. (jf. -syge samt -gal; nu sj.).

Caffe-Dunst opstiger for at samle
| Det

10 talesyge Kiøn til Mynstring og Konseyl.

Ew.(1914).ni.l20. han var ligesaa lidt tale-

syg i Utide, som han ellers søgte at glimre

eller ^iaie.Molb.DH.II.303. D&H. -syge,
en. (jf. -syg; nu 1. br.) sygelig lyst til at tale;

snakkesalighed. Talesyge har . . formaaet
mig til at udøse mit Hjerte for Dig.[MFi-
biger.JClaraRaphael.(1851).22. Der har jo

altid været en underlig Talesyge i den Fa-
milie . . de skulde tale og tale. Bang. L. 159.

20 -synd, en. (jf. Tankesynd ; nu næppe br.)

synd, som man begaar ved (syndig) tale. MO.^
VSO. -sæt, et. (efter sv. tal(e)satt; jf. Ordsæt;
især højtid.) maade at tale, udtrykke sig paa;
udtryksmaade; talemaade (1). HjælpeO. Raa-
hed i Tænkemaade og T&lesæt.Brandes.III.

329. Han var bondefødt, og hans Talesæt

bar meget kjendelige Spor af sjællandsk

Bialekt.Schand.BS.eO. PoulSør.BS.21. -te-
lefon, en. (foræld.) om telefon, der gengiver

30 talen saa højt, at den høres ud i rummet, ell.

(mods. Høretelefon^ om mikrofon paa en tele-

fon. OpfB.^1.335. HHolst.Elektr.il. 174. -tid,
en. (fagl.) den tid, en telefonerende ell. en taler

(især: deltager i en debat) kan disponere over;

ogs. (1. br.): den tid, i hvilken der holdes

taler, debat. Taletiden ved Forelæggelsen af

hvert Lovforslag er . . 7* Time. ForrFolke-
ting.§10. Maa jeg bede om Ordet . . Det er

maaske ikke Taletid, men jeg skal ud. Erl

40 Krist.BT.190. -time, en. (1. br.) time med
undervisning i at tale (især: et fremmed
sprog). S&B. -tone, en. I) CP om hver af

de toner ell. hele det tonefald, der præger en

talt ytring; ogs.: det, at nogei skrevet virker

som talt sprog, har stilpræg af talesprog. Det,

der først falder i Øret, naar man læser Pastor

Hostrups Foredrag, er den Tale- og Hver-
dagstone, hvorpaa deres Folkelighed i første

Række heror. Hørup.1. 193. VortHj.I,3.25.

50 2) cT i den gregorianske kirkesang: den højere

tone, hvori størstedelen af den liturgiske tekst

reciteres (mods. Hviletene^. ThLaub.Musik
og kirke.(1920).11-12. Wanscher.Italien og den

storeStil.(1921).39. -tov, et. (jf. -traad 1;

sj.) telefon- ell. telegraftraad, -kabel. *fra

Taletouget Svalen
|
skulde kvidre om Hjem.

Rich.11.94. *Taletouget, Søens Kæmpeslange,

I

vinder sig i dybe Verdenshav !srøs<.///.272.

-traad, en. I) (hos sprogrensere) telefon-

60 ell. telegraftraad, -ledning. Sibb.Aa.1.151.

OlafHans. Ny-islandsk Lyrik. (1901). 140. 2)

(sj.) i udtr. for at faa en til at tale, faa noget

at vide af en. „Hvad er der skeet?" spurgte

Angelo. „Tag Dig dog sammen! tal!" Men
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hvad kunde han tale? Hvad kunde han

sige? Og da Angelo ikke kunde faae fat i

Taletraaden, lod han den være gjemt.

HCAnd.(1919).IV282. -tragt, en. (telef.)

den tragtformede del af mikrofon olgn. Medd
Rytt.19. -trang, en. (1. br.). Einar reiste

Hovedet, Taletrangen kom hæftigt over ham.
JVJens.EE.165. -tromme, en. (etnogr.)

tromme, der hos visse vestafrikanske negere

bruges til at udsende meddelelser i et særligt

„sprog" (trommesprogeij. NationalmusA.1945.

18ff. -trost, en. f'-trast. vAph.Nath.

IV478. Raff.(1784).348. Taltrost. Bagges.

Danf.1.497). {jf. sv. taltrast og (ved tilknyt-

ning til tall, fyr(re-træ)) talltrast, no. talatrost

;

smsai. af I. Tale ell. II. tale og no. trost,

trast, sv. trast, drossel; jf. Maaltrost;

no.) \ sangdrossel, Turdus musicus. EPont.
Atlas. 1.627. VSO. -trængt, part. adj.

{jf. no. taletrengt, sv. taltrångd; sj.) tale-

syg; snakkesalig, en døv Skræder med en
forfærdelig højrøstet og taletrængt Ægte-
halvdel. UøgA.Jr.43(?. Den politiske Medde-
lelseslyst, der er den taletrængte Barbers

Galskab. VilhAnd.Litt. II. 85. -undervis-
ning, en. (fagl.) undervisning i talekunst ell.

undervisning i stemmens rette brug, af taleli-

dende. GForchhammer. Da. Artikulationslx^re.

(1898).124. Krak.l936.1L3475. O -vant,
adj. vani til at tale med folk, diskutere ell.

holde taler. KMich.SyvSøstresad—.(1923).48.

alle de pragtfulde Omskrivninger, han som
talevant Embedsmand raadede over. Jac
Paludan.TS.84. ca -vending, en. vending,

der bruges i talen, talesproget, ell. vending,

hvormed man ikke forbinder noget dybere, men
som bruges af høfligheds- ell. konventionelle

hensyn; talemaade (2.2). visse tilvante almin-
delige Talevendinger. Sibb. TilMindeomAW
Brorson.(1836).8. Folkesproget har . . skabt
en kort talevending, som rigssproget dog
formodentlig ikke vil anerkende: Jeg vil til

og i si:n^.Hjortø.SL.56. -vers, et. (mcir.,

sj.) om rimfri (og ustrofiske) vers, der i rytme
mi»der om tale; dels som gengivelse af oldn.

fornyrSislag, navn paa et oldn. versemaal.

Rask.OldnS.75. FrHamm.EK.7. \\ dels om
den femfodede jambe, blankverset, der er særlig

egnet for dramaer. kubow.T.70. O -vis, en.

d. s. 8. -maade 1. eftergøre en svunden Tids-

alders Talevis og Stil. Brandes. 111.18. Jesp.

MFon.*59. -værelse, et. (fagl.) talekam-

mer, -stue (især i et kloster). Bang.DuF.99.
Jørg.IIB.I.105. billedl.: ingen Tvivl lokker
Sorgen ind i Reflexionens Taleværelse, hun
forstummer i sin Fort\iv\else. Kierk. 1. 169.
-eveise, en. (især skol.) øvelse i at tale

korrekt, fremstille noget mundtligt, øvelse i

mundtlig behandling af et fremmed sprog,

»velse for talelidende olgn.; ogs. (især i flt.):

(bog med) øvelsesstykker til brug for saadnnne
øvelser. Leth.(1800). de Dialoger, man finder

i de saakaldte Parlourer eller Taleøvelser.
CBernh.X.251. Scherfig.FF.65.

Tal-figur, en. (nu sj.) d. s. s. -tegn.

Amberg. * Skiven lig, hvor Viseren kun flytter

I
Sig sagte fremad mod hver Talfigur.

PalM.AdamH.I.O evideret udg.1849).238. MO.
-fisk, en. (jf. u. I. Tal 2.2 samt Tal-hvilling,

-sild, -torsk; dial.) fisk, der lægges til sidefor
hver optalt snes og gives som tilgift. Dania.II.
188. jf. Feilb. t -foged, en. (^Talle-. Moth.
T32). (til II. Taljej om bylagets formand, ol-

10 dermanden, som den, der førte bøderegnskabet.

Nysted.Rhetor. 18. -form, en. (gram.) gram-
matisk form, der udtrykker tal (1.4), liask.Br.

1.65. Navneords TeiUoTmeT. Lefolii.SG.213. f
-fri, adj. talløs; utallig. *Talfrie, som de Straa-

ler, din Sol sender ned,
|
Er Lidendes Bhkke

fra Jordklodens Bred. Staffeldt.D.1.292. -føl-
ge, en. (mat.) en mængde af tal, hvis ele-

menter alle er forsynet med nummer (saa-

ledes at et element er det første, et er det

20 andet osv.). Kaper. Bevis, at den Talfolge

har en Gigsnseyæidil SonjaHauberg.SyvAar
forLea.(1944).95.

Talg, en ell. (især dial.) et (Thaulow.
M.II.261. EBertels.MH.29. Feilb.). [tal'q]

(nu dial. Talle. Feilb. CReimer.NB.237.
Flemløse.93. LollO. jf. Moth.T45.— nu næppe
br. Tallig. Holb.Berg.109. Slange.ChrIV
1434. Agerbech.FA.1.77). (æda. talgh (Harp.
Kr.11.46), talu(g)h (smst.143.144), sv., no.

30 talg, eng. tallow (meng. talghj, nt. og (her-

fra optaget i) hty. talg, mnt. talch, ;'/. no.

dial. tolg, isl. tolg; sideform til Tælle; i

rigsspr. især fagl.) det (ved sædvanlig tempe-

ratur) faste fedt af forsk, slagtede drøv-
tyggere (især: okse og faar), der bl. a. bruges

til fremstilling af sæbe, lys og maskinsmørelse;

ogs. undertiden om andre lignende fedtstoffer

(jf. ndf. 1. 50 samt Plantetalgj. fjorten Lis-

pund reen Sæbe, ligesom Smør og Talg,

40 skal regnes og holdes for en Tønde. Reskr.'/y

1751. I Henseende til Tætheden faae vi af

adskillige Dyrearter 3 Slags Fedme: fast,

halv fast, og flydende; den første kalder man
Talg, den anden Fedt, og den tredie Tran.

Funke.(1801).1.568. Naar Talgen bliver

staaende paa et brændende Lys uden at

smelte, da kaldes den, naar den bøier sig

udad „en Uøvlcspsi&n". Thiele.

I

II. 165. sætte

Talg paa Loddet (jf. Loddeta.1^). Wolfh.
5.0 MarO.424. VareL.*843. kinesisk talg,

fedtstof (plantctalg), udvundet af talgtræet.

MentzO.Pl.328. VarcL.*451.
|| (jf. Nyretalg;

1. br.) nedsæt., om (menneske)legemets fedt;

fedme (2). "Jeg kiender dine Dyder:
|

1 Ro
du sanker Talgen,

|
Med rustne Sværd i

Balgen,
|

Du Bragi BænkepryderlOe/tJ.

XXIX.262. »Da Holger Danske Ingen saae,

I

Han stikker Sværd i Balgen;
|
De Ædle

(o: skrædderne), som derinde laae, | Dem
60 stikker han i ln.\gm.PMøll.(1855).I.12.

Talg-, i ssgr. ['talq-] (dial. Tailc-. Moth.
T45. Feilb. Flemløse.103) (i rigsspr. især

fagl.; jf. Tælle-^ af Talg, fx. (foruden de

ndf. medtagne) talg-agtig, -art, -kerte, -klud,

46*
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-lampe, -smelteri, -smeltning og beteg-

nelser for (dele af) beholdere til tran, smøre-

olie af tran olgn., som Talg-beholder, -hane,

-kande, -kedel, -kop, -smørekop, -spand,

-sprøjte (se især TeknMarO.). -byld, en.

(nu næppe br.) byld, hvis indhold ligner talg;

fedtsvulst olgn. Moth.T45. VSO. talge, v.

['talqa] -ede. (ænyd. talie, sv. dial., no. dial.

talga, ty. (nt.) talgen, eng. tallow; afl. af

Talg; fagl. ell. dial.) overstryge med ell.

indsmøre ell. dyppe i talg. Bøssemageren
. . vil sige, om Kuglerne skulle talges, om-
gives med Papir. VigMøll.HJ.72. Feilb. tal-
get, adj. ['talqa^j (afl. af Talg ell. part. af

talge ; jf. talglig ; 1. br.) indsmurt i talg ell.

mindende om talg; tællet, „talget" Smag (ved

smør).VStorch.FlødensSyrning.(1890).ll. (jæ-

geren) tørrer de talgede Hænder bag paa
Brogen.JFJens. C.26. Talg-grever, pi.

(ænyd. tallegrever; dial.) affaldsprodukt (gre-

ver) fra smeltning af talg. Moth.T45. Rask.

FynskeBS.62. FrGrundtv. LK.176. Feilb.

-grobe, en. (nu næppe br.) d. s. s. -kirtel.

Anat.(1840).II.202. -hinde, en. (jf. Ister-

hinde; nu næppe br.) nettet (1.3.4) af bug-

hinden. Moth.TéS. VSO. -kirtel, en. (jf.

-grube; med.) hudkirtel, der afsondrer et fedt-

agtigt stof; fedtkirtel. Anat.(1840).II.202.

VoreSygd.LlSO. f talglig, adj. (jf. ty.

talgig, talgicht; afl. af Talg; jf. talget) som
minder om talg. talghgt, hvidt Smør. Tode,

SJ.I.120. Talg-lys, et. {ænyd. talle-,

talgelius (-lys)) et af talg fremstillet lys;

(alm.:) tællelys. Man kan . . fordrive Spøgeri,

blot ved at røge med en Lysetande, — dog
vel at mærke af et Talglya.Thiele.il1.177.

enlige røde Lys, uden Straaler, fra et og andet
TedgljB.JVJens.HF.lS. Sal.^XV1.176. Feilb.

t -ok.se, en. (su. talgoxe, no. talgokse)

d. s. s. -pikker, EPont.Ailas. 1.629. -olie,
en. (fagl.) en af (okse)talg fremstillet

olie, der især bruges ved sæbefabrikation.

VareL.*844. -pikker, en. \. (især dial.)

musvit, Parus major L. (der gerne æder fedt

og talg); flæsketyv (1). Moth.T45. VSO. Feilb.

UfF. -praas, en. (især dial.) tyndt tællelys;

tællepraas. Søiberg.L.36. Feilb. UfF. -prop,
en. (^, foræld.) skive med en træstamme
gennem midten og udfodret med en masse af

talg og mos, brugt til tilstopning af hul i

skroget efter grundskud. Funch.MarO.il.143.
-syre, en. {ty. talgsåure; 1. br.) syre, der

vindes ved forsæbning af talg; stearinsyre.

Larsen, -sæbe, en. (fagl.) sæbe, fremstillet

af talg. JacMøller.PharmaceutiskHaandbog.
(1823).99. MøllH.V503. -træ, et. (fagl.)

træ, hvoraf der udvindes et talglignende stof;

især 3( om det i Kina og Japan hjemmehørende
træ Stillingia sebifera (kinesisk talgtræ).

VareL.(1807).III.178. VareL.*45L -ved,
et. (fagl.) veddet af det fedtrige australske træ

Eucalyptus microcorys. Suenson.B.II.131.
Tal-haspe, en. ff-haspel. OeconJourn.

1768.202). i,y. zahlhaspel; jf. I. Tal 2.2)

haspe, forsynet m. et tælleværk, v. hj. af hvilket

garnet kan optælles (afmaales) i portioner

(fed olgn.); ktiækhaspe. KiøbmSyst.II.76.
Forordn.^U 1780. Blich. (1920). X VIII. 151.

UfF. -hvilling, en. (jf. -fisk osv. samt
u. I. Tal 2.2; dial.) om hver af de hvillinger,

der lægges til side for hver optalt snes og gives

som tilgift; maaske ogs. om hvilling af en vis

størrelse (stor nok til at regnes for een ved

10 optælling i snese). Krøyer.11.84. Feilb.

Talisman, en. [ita*liS|man, 1. br. 'ta?-;

ogs. undertiden -|man'; 1. br. talis' ma'n]
best.

f. -en [-|man'(3)n; 1. br. -•maJn(a)n]

flt. -er [-iman'ar; 1. br. -'ma'nar] ell. (nu
næppe br.) -e ( (Heib.Pros.IX.81). {ty., eng.,

fr., sp. d. s.; fra arab. tilsam, der igen er

laant fra gr. télesma, magisk ceremoni, til

telein, fuldende, indvi i mysterier; især O)
tryllegenstand af sten ell. metal med magisk

20 indskrift ell. billede, i reglen baaret (især af

jøder, muhammedanere) som en amulet, der

har kraft til at holde det onde borte og bringe

lykke, sundhed til bæreren og paa anden maade
kan vise magisk kraft. Holb.JH. 11.482. Aan-
den kaster en Talisman til ham. *„Gnid den,

naar du er kied af Livet." Oe/ii.//.225.

Goldschm.V1.247. \\ billedl. ell. i sammenlig-

ninger. 1 et ØiebUk kom Flasker, Glas,

Knive, Gaffeler og alt Tilbehør frem som ved

30 Slaget af en TaXisman. Bagges.L. 1.261. En
Trøst, en ualmindelig, er inde

|
For mig i

denne Talisman (o: en sløjfe tilhørende den

elskede). Hrz.1.78. Samtidigt med at Sultan

Abdul-Hamid søgte at udnytte sin Stilling

som Kalif, de Troendes Behersker, i den
internationale Politiks høje Spil, brugte

han den samme Talisman indenfor sit eget

Lands Grænser for at fæstne dets Sammen-
hold. Øs<rMp.T.47.

Tali-stok, en. se Taljestok.

I. Talje, en. ['talja] (tidligere oftest

skrevet Talliej. flt. -r. {fra holl. talie, af

ital. taglia, til tagliare, se u. 1. Taille; jf.

Takkel 2; fagl, især ^) forbindelse af to

blokke (4) (en fast og en løs) med en ell. flere

skiver (trisser) i hver og et tov, som løber

gennem de forsk, skiver fra blok til blok (brugt

til lettelse af arbejde ved træk, hejsning olgn.);

tidligere maaske ogs. om tov til at trække i

50 (Moth.T47). TaUierne (opskydes) agter for

Canonen i store Bngiex. Cit.l771.(SøkrigsA.*

Ooo2^). *Da klavred de Katte til Masternes
Top,

I
I Vandter, i Stag, og i TaMjeT. Bagges.

V.161. Vi . . havde faaet Tallier paa Kisten,

og hidset den o^.Blich.(1920).XXIV147.

Scheller.MarO. \\ enkelt (Funch.MarO.I.
123. Scheller.MarO.) ell. toskaaren (s. d.)

talje, talje, bestaaende af to enskivede blokke;

tre-, fir(e)-, fem-, seksskaaren talje,

60 talje, hvis blokke har i alt tre, fire, fem ell.

seks skiver, se fx. SøLex.(1808) og Scheller.

MarO. talje paa talje, om det forhold, at

en talje er anbragt paa løberen af en anden
talje. Funch.MarO. 11.140. Scheller.MarO.
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fast, løs talje, fast, henh. løst anbragt

talje. Funch.MarO.II.92. Scheller.MarO. for-

fare, forslaa, hugge en talje (ud), klare,

overhale, slaa (SøLex.(1808).140) en talje

ell. slaa en talje paa, se forfare 2 osv.

II. Talje, en. ['talja] (ogs. skrevet

Tallie. — dial. Talle olgn. Cit.1719.

(Vider.111.282). Feilb.). flt. -r. {ænyd. tallie,

tall; vistnok laant (i bet. 1) fra fr. taille,

karvestok m. m., og (i bet. 2) fra eng. tally lo

(der igen er laant fra fr.); egl. sa. ord som
I. Taille; ;/. VI. talje) I) (foræld.) karve-
stok; især om de stokke, hvorpaa et bylags

bøderegnskab førtes, idet der paa grandestævne

blev indskaaret mærker for bøde paa dem (den

enkelte bymand havde selv et eksemplar, han
medbragte paa staw^iet, medens et andet eksem-

plar opbevaredes hos oldermanden (I.b)); ogs.

om samlingen af stokkene, der opbevaredes af

oldermanden, ell. om selve bøderegnskabet. 20

hvo som tallien hafver, hånd skal tælle ald

dend vide (0: bøde), som falder det år, hånd
hafver tallien, efter grandernes vedtegt.

Cit.l716.( Vider.11.99). Skal enhver have sin

tallie foruden dend, som oldermanden bør

at have, og møde med same til granstævne.
Cit.l747.(smst.506). Cit.l7S2.(smst.IV276).

MDL. PJJørg.RH.482. Feilb. 2) 4> regn-
skab med antallet af ind- ell. udladede
ting, ført ved at der skæres ell. (nu) skrives 30

en streg for hvert stykke (stregerne sættes i

grupper å fem, bestaaende af 4 lige streger og

igennem disse en skraastreg); ogs. om lign.

regnskab m. ladninger, der vejes ell. maales,

ell. i al alm. om det regnskab, der føres ved

ind- og udladning; afskrive (3); tsær i forb.

holde talje, tage talje paa. skrive (skære)

en Talje. 5<feB. tage Talje paa Kullene.

Scheller.MarO. ved Indladning maa (der)

holdes nøjagtig Tallie baade med Stykketal, 40

Mærke, Nummer og Emballering. Ved Lad-
ninger, som vejes eller maales, holdes tillige

Tallie med Vægt eller M&a,\.KuskJens.Søm.
286. 3) (0 ell. dial.) et vist antal arbejds-
y del s er, omgange ved forsk, fællesarbejde,

fx. om ophejsning af 20 spande jord ved
brøndgravning (Feilb.) ell. 25 slag med en
haandrambuk (Sal*XIX.895. jf. II. Hede 3
slutn.) ell. om et bestemt antal (60) kast med
rn fisk ell. tørv i hver haand ved tælling af 50

disse varer (Feilb.).

III-IV. Talje, en. se MI. Taille.

V. talje, t'. ftaljs] (tidligere skrevet

taille. HøLex.(1808). Harboe. MarO. se ogs.

ndf.). -ede. {fra holl. talien; til I. Talje) 4^
hale, kejse olgn. v. hj. af en talje; især i

forh. m. (obj. og) adv. ell. præp.-led. SøLex.
(1808). Tampen af Ankerkæden hales ind
igennem Klydset, hvorefter Kæden taljes

om Bord. Bardenfl.S0m.il. 133. Et Sted er m
Isen saa svær, at man maa op paa den, talje

Haaden op og saa slæbe denne 60 Fod efter
sig over Flagen, for de igen kan faa den i

bundet. AchtonFriis. 144. Man begyndte i

Gaar Morges at talje Skibet fra Skibs-
værftet og først Kl. 6 i Gaar Eftermiddags
fik man det hen til Slæbestedet. fiornAoZms
Tidende.*/,1927.3.sp.3. talje ind (jf. ind-
talje^; er det til Louvart, kroges en tredie

Tallie bag i Raperten i en Strop, hvormed
Canonen tallies ind. Cit.l771.(SøkrigsA.*Ooo

4^). tallie ind paa Kiteden. Tuxen.Søfart.470.

VI. talje, V. ['talja] -ede. (vist fra eng.

tally; tilll. Talje) 4>- tage talje (II.2) paa,
holde talje (II.2) over noget. TeknMarO. jf.

Scheller.MarO.

Talje-, t ssgr. især (hvor intet andet ndf.

angives) ^ af I. Talje, -blok, en. blok

(4), der er del af en talje; blok m. en ell. to

skiver (jf. Gieblok^. vAph.(1764). Funch.
MarO.I.123. TeknMarO. -brev, et. [II.l]

(foræld.) vedtægt angaaende et bylags bøder.

Cit.l755.(Vider.II.260). -gang, en. (nu
næppe br.) I) den aabning over blokkens

bryst, hvorigennem tovet (løberen) skæres.

VSO. 2) d. s. s. -løber, tallie gange og bloke

(til Knippelsbros hejsning). Cit.l756.(OrdbS.).

-hage, en. (jf. -krog^ hage i taljeblok,

hvormed blokken befæstes. Harboe.MarO. Sal.*

XXI11.37. -kroe, en. d. s. TeknMarO.
-kæp, en. [II.l] (jf. -pind; foræld.) d. s. s.

II. Talje 1. Cit.l758.(Vider.II.80). -løber,
en. (jf. Takkelløber og Løber 4.3^ det tov,

der er fastgjort i nakken af den ene blok og

løber gennem de forsk, skiver i blokkene i en
talje. SøLex.(1808). Scheller.MarO. -mand,
en. (fagl.) I) mand, der passer en talje (I),

hejser noget op v. hj. af en talje, at slæbe hele

mit Liv paa et Stillads eller . . ved Foden
af det som Taljemand. ^«diVa;.y^.6. 2) (efter

eng. tallyman) person, som holder talje (1 1.2)

med gods, der ind- ell. udlades. KuskJens.
Søm.286. m. eng. form: Tallymanden los-

sede engelsk Isenkram og Fajance. OjRun^.

VS.24. -pen|;e, pi. [II.l] (foræld.) penge,

der indkom som bøder fra bymændene. Cit.

1755.(Vider.II.253). -pind, en. [II.l] (jf.

-kæp og I. Stikke 1.6 ; foræld.) d. s. s. II.

Talje 1. MDL. Feilb. HimmerlKjær.1936.76.
-reb, et. reb, der er befæstet til en talje;

smækkert tov, v. hj. af hvilket et sværere tov

stivhales; især om surretov ml. to jomfruer i

vantene. SøkrigsA.(1752). §433. Bardunerne
sættes med Taljereb til Jomfruer.tS'c/ici/er.

MarO.
II

hertil bl. a.: Taljerebs-knob (Sø
Lex.(1808). KuskJens.Søm.24), -stik (Harboe.

MarO.394. Scheller.MarO. Taljereb-: Kusk
Jens.S0m.l8), om særlige former af knob og

stik, der (bl. a.) bruges paa taljerebene.

-MkriTer, en. [II.l] (foræld.) person, som
førte bøderegnskabet paa taljestokkene. Feilb.

PJJørg.RH.482. jf. Vider.11.214. -sten, en.

[II.l] (foræld.) om hver af de sten, hvorpaa by-

mændene sad ved grandestævne (1). Lyngbye.
FærøiskeQvæder.(1822).585. -stok, en. [II.l]

(ogs. Talle-. Cit.l758.(Vider.l 1.445). se ogs.

ndf. Tal(l)l-. Cit.l723.(Vider.1 1.457)). (ænyd.
tallestock; til II. Talje 1; jf. Tal- (2), Tals-
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mands-, Tællestok; foræld.) karvestok; især:

den stok, hvorpaa en bymands bøderegnskab

førtes ved indskæring af skurer; talje (II.l).

Feilb.BL.172. PJJørg.RII.482. billedl: *Dend
haver ofte Penge nock,

|
Der er en Kringel-

driver
|
Da paa min Regnings Taile-stock

|

Mand null hos nullo iknvQX. Sort. Poet.13.

-stævne, et. [II.l] (foræld.) grandestævne,

hvor hver enkelt bymands bøder fastsættes (og

opnoteres). Cit.l755.(Vider.11.251). -træk,
et. træk, der udføres v. hj. af en talje. Optræk-
ningen af Rørene sker . . ved Taljetræk.

HFB.1936.320. -vide, en. [II.l] (foræld.)

bøde, der noteres paa taljen (II.l). Cit.1743.

(Vider.II.366). -værk, et. indretning med
et taljetræk; trisseværk. Sal.^11.109.

Talk, en. [taX'g] (sv. talk, yngre fsv.

talch, ty. talk, eng., fr. tale, mlat. talcum
(se Talkum^; egl. et arab. ord; jf. Fedt-,

Gryde-, Klæber-, Vegsten ; fagl., især mineral.)

et af vandholdigt magniumsilikat bestaaende

mineral, der er fedtet og blødt (og let at

bearbejde). Moth.T46. vAph.Nath.VlIl.18f.
Uss.AlmGeol.S. Pulveriseret Talk anven-
des som Smøremiddel for Maskindele af

Tiæ.Suenson.B. 111.297. Talk-, i ssgr.

[talg-] (fagl., især mineral.) fx. (foruden
de ndf. medtagne) talk-agtig, -art, -artet,

-bjergart, -lag, -skorpe, -blaasten, en.

pulver, der bestaar af 90 "/» tO'lk og 10 "/o blaa-

sten, brugt til pudring af planter. LandbO.lV.
543. -glimmer, et. (foræld.) en slags stor-

bladet, glimmerlignende talk. Brunnich.M.94.
-Jord, en. (foræld.) magniumilte; magnesia.
Tychsen.A.l. 10. OpfB.^111.131. -skifer,
en. skifret talk (jf. VSO.) elL (især) skifret

bjergart, hovedsagelig bestaaende af talk og
klorit. VSO. Uss.AlmGeol.78. -spat, en.

mineralet magnesit. SaVXXI11.38. -sten,
en. (jf. Sminkesten^ talk, især som aggregat.

vAph.Nath.V111.18. Af Talksten eller Fedt-
sten kommer en Art hertil fra Norge under
Navn af Klæhersten.Gnudtzm.Husb.ll. -ter-
ning, en. krystal af magnetjærn, overtrukket

med talk ell. klorit. SaVXXlIl.38. Tal-
kum, et. ['talkom] {fra mlat. talcum, se

Talk; især fagl.) pulveriseret talk, brugt

til at smøre, glitte noget, som pudder olgn.

Panum.^(1895).536. VareL.*845. Spisestuen
var . . blevet ryddet, og (pigen) havde
strøet Talkum paa Gulvet (til dansen). Jac
Paludan.TS.48.
Tal-knnst, en. (nu sj.) regnekunst.

vAph.(1764). D&H. O -kyndig, adj. som
har godt kendskab til tal, udregninger, statistik

olgn. PlatonsTheaitetos.(overs.l869).152. Berl

Tid.''/d927.Aft.5.sp.3. -laas, en. (fagl.)

cykellaas med en nummereret skala, hvis tal

skal trykkes ned i en bestemt rækkefølge, naar
laasen skal aabnes. PolitiE.KosterbV^/il922.
2.sp.l.

I-II. Talte, en. se Talg, II. Talje. III.

talle, V. se II. tale. Talle-, i ssgr. se

Talg-. Talle-foged, en. se Talfoged.

Tal-legeme, et. (mat.) samling af
reelle (eller komplekse) tal, for hvilken det

gælder, at addition, subtraktion, multiplika-

tion og division af tal af samlingen atter fører

til tal i samlingen. Sal.'XXI11.47.

Tallerken, en ell. (nu kun dial.) et

(Pflug.DP.1130. KomGrønneg. 1.314. Enliden
Underretning forLandmanden.(1794) .5 . Aase
Hans. S. 9. NordsjællF. 1V14. jf. SBloch.

10 Sprogl.91). [ta,^\vig{9)n] (dial. Tallerke. Fr
Grundtv.LK.39. UfF. — dial. (jy.) Lerkeii.

Rahb.Min.1795.1.139. VSO.lll.xii. Feilb.

11.398. — vulg. (kbh.) Tallerk(c)ning.
Asfalten.''U1898.1.sp.l. AHenriques.GA.UO.
Blækspr.1939.55. jf.: i almindelig daglig Tale
(sagdes i Kbh.) Tallerkning. UDahlerup.GT.
73. — t Terlerken. se u. Tallerkenbord^.

best. f. -en ell. (i talespr. almindeligst)

tallerknen; flt. -er ell. (i talespr. alminde-

20 ligst) tallerkner ell. f d. s. fAuthor . . læser

Patinas, og meener at det vare gyldene Tal-

lerken. LTzd.i725.23S;. (ænyd. tal(I)ercken,

tallericken (HSmith.Libellus vocumLatinarum.
(1563).227), tellercken, tallerck (i flt. tal-

lerckerj, glda. tallirken, talerck (i flt. ta-

lercker^, sv. tallrik, fsv. talerk, no. tallerken;

fra mnt. tallerken, dim. til tallor, taller (nht.

teller^ ofl.; laantfra romanske spr.: fr. tailloir,

skærebræt, ital. tagliere, til fr. tailler, skære

30 (se I. Taille osv.))

I) stykke service, bordtøj, af træ, metal

(fx. tin, sølv), pap (jf. Skovtallerken^ ell.

(nu i reglen) porcelæn, fajance, hvoraf den
enkelte person spiser sin mad (tidligere brugtes

brødskive, disk (l.i), et aflangt bræt og fad,

skaal olgn., jf. TroelsL.V126. Feilb. Aarb
Frborg.1918.40. SprKult.V63. StevnsBjev.

71); nu om saadant stykke af rund form m.
hævet rand, fremstillet i to udformninger: med

40 et midterparti, der er meget ell. kun lidt sænket

i forhold til randen (dyb, henh. flad tallerken,

se III. dyb l.i, flad I.2), brugt til flydende

henh. fast føde. 1.1) i al alm. samme Kand-
støber kand reformere det heele Romerske
Riige, medens hånd støber en Tallercken.

Holb.Kandst.il1.1. Bordet var prydet med
Fade, og smaae malede Tallerkener. »SM/im.

Hist.1.251. Det har den forbandede Kat
gjort, siger Tjenestepigen, naar en Tallerken

50 er slaaet i Stykker. PAHeib.(ForSandhed.11

.

211). Baronen . . toppede . . en halv Snes

Kødboller . . op paa sin Tallerken. 1^16^.5.72.

(de) saå ned i deres Tallerkener (0: p. gr. af

forlegenhed). BHolst.T.ll. i sammenligninger:

Paa Hovedet have de en sort 3. Alen viid

Hue, midt paa er en styw trind Plade, som
et Tallercken, hvilken henger bag paa
N&cken. Pflug.DP.355. det er et Gulv til at

danse paa, fladt, som en TsilleTkenl HCAnd.
60 (1919).1.241.

II
(delvis til bet. I.2; m. nær-

mere angivelse af indholdet, maden; dels v. hj.

af præp.-led m. med (f af): et par Tallerke-

ner med Abelsiner og Frugt. KomGrønneg.l.
112. (katten) spiste en god Tallerken af grøn
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stor Kaia.l.Klevenf.RJ.92. Hun . . bragte

mig . . en Tallerken med Smørrebrød og
Ka,ge.Gylb.Ky59. dels v. hj. af et direkte til-

knyttet led: en Tallerken Sukkertoj.r^pA.

(1759). en Tallerken Fisk. Elkjær.HF.53.

en Tallerken Tykmælk.CHans.BK.206. 1.2)

(jf. bet. 1.1 slutn.) meton., om den portion
mad, der rummes paa ell. i en tallerken.

vAph.(1759). (konen) solgte Tykmælk med
Brod og Sukker for 4 Sk. for „Tallerkningen". i'o

HKaarsb.M.1.113. „kan du spise mere?" —
„ja, jeg vil gerne have en tallerken til"

j

1.3) t særlige udtr. og faste forb.
\\ (jf. Taller-

kenvals^ t udtr. for indsamling af penge, fri-

villige bidrag (især som betaling for kunst-

ydelser, optræden) paa en tallerken (der gaar

(bæres) omkring blandt publikum); især i forb.

som gaa rundt med tallerkenen, tal-

lerkenen gaar rundt, lægge noget paa
tallerkenen, naar De (o: en gadesangerske) 20

lader Tallerkenen gaae rundt, saa skal jeg

selv . . kaste fire Skilling paa den. Heib. Poet.

V325. Manden gjorde endnu nogle Kunststyk-
ker og nærmede sig derpaa med Tallerkenen.

HCAnd.SS.III.32. Desse Vej med Sølvtøjet,

Du lille Dreng med den brune Kaskjet, kan
Du ikke se, at der er en velvillig Dame, der

vil ligge lidt paa Tallerkeningen? A/musw./^.

96 (jf. Vogel-Jørg.B0.418).
\\ (jf. u. Smørre-

brød 2.6 ; nu 1. br. i rigsspr.) som udtr. for at 30

faa foreholdt noget, høre beskyldninger, bebrej-

delser ell. stikpiller for noget, faa noget revet i

næsen. LThura.Poet.66. „I er et Tossehoved!"
„Tag han den paa sin Tallerken, Monsieur
StTditen']unker."Wess.LbF.38. Den fordømte
Urtekræmmer skal jeg nu ved alle Leiligheder

have paa min Tallerken (i): mindes om, at min
mand var urtekræmmer). PAHeib.Sk.il.235.
Denne Synd faaer han af sin Kone paa sin Tal-

lerken ved hvert ^l&aMxå.Gylb.1.136. hvor sik- 40

ker jeg end er på at få det på min talerken

af uforstående modstandere, at jeg begun-
stiger overfladiskhed og bryr mig pokker
om korrekthed, kan jeg dog ikke nægte mig
den fornøjelse. Jesp.&'.ii/. Krist.Ordspr.618.

Feilb. UfF. \\ som udtr. for en meget lille

plads (at bevæge sig paa) ell. meget smaa,
indskrænkede forhold, de skulde udenfor den
Tallerken, hvorpaa de vare vante at leve.

Goldsckm.L.1.132. hos os, hvor Kampen føres 50

paa en Ta.lleTk<in.Schand.(Brande8.Br.III.

172). Johannes sprang op og dansede lang-

som Vals paa den Tallerken Plads, der var.

Breum.DeVandrende.(1908).92. jf.: at være
Forfatter i Kjøbenhavn, hvilket noget nær
er ligesaa generende som at skulle skjule sig

paa en Tallerken. /fter^. V/Å. især (dagl.) i

forb. som vende paa en tallerken, vende
paa en meget begramset plads (fx. om skib ell.

kerctøj). det gælder om at udnytte hver 60

Kvadrattomme (i en villa); man skal sno
og vende sig paa en Tallerken. For///;./ F,2.
158. (chaufføren) kan vende paa en Tallerken
med Vognen. MarlinAHan8.NO.236. (bugser-

baaden) vendte rundt om sig selv som paa
en TaneTken.Pol.''/»1942.10.sp.2.

\\ slikke
tallerkener (ænyd. d. s. (Kalk.lV.Ta*'^^);

jf. Tallerkenslikker) lade tungen løbe rundt i

tallerkenerne for at faa de sidste rester af føden,
maden med; ogs. i udtr. for at gøre sig til gode
med ell. maatte nøjes med levningerne af andres
maaltid ell. (tidligere) leve som snyltegæst.

de fleste (poeter) have maat lade sig nøye
med den Belønning, at slikke deres Patro-

ners Tallerkener. ^oife.il/TÅ;r.425. *Regn og
Slud har slikket det (0: et skilt) saa reent,

|

Som Hunden slikker en Tallerken. Oei^i.

PSkr.11.261. *Stort skal det være! Snap du
efter Luften,

|
Saa slikker jeg (0: Karker)

TaneTkneTne.sa.ND.242.
||

pikke taller-
kener ned olgti., (nu dial.) smidigheds-

øvelse, ved hvilken en paa en stang siddende

person skal slaa et ell. andet (fx. en træ-

tallerken) ned. Moth.P76. Krist.BRL.594.
CReimer.NB.462. \\ talem. saa lystig (ell.

glad^ som to (ell. syv^ tallerkener i een pose,

se I. Pose 1.2. som en trane paa en gloende
tallerken olgn., se Trane.

2) hvad der ligner en tallerken, jf. ovf.

sp. 717**^: paa tre svigefulde Tallerkener

Grønsvær overskrider (jægeren) en sex Alens

Grøft. Rørd.JE.14. især i flg. anv.: 2.1) (fagl.)

om forsk, redskabsdele, der minder om en

tallerken, saaledes om den vandrette flade, som
danner bunden i glasbeholderen, der udpumpes
med en luftpumpe (OpfB.^III.159), om hver

af de runde, flade staalskiver, der paa en sær-

lig slags plove (tallerkenplove) findes i st. f.

sicær og muldfjæl (Sal.^XIX.267), ell. som
paa en særlig slags harver (tallerkenharver)

erstatter tænderne (MaskinbogLandm.413) , om
rund jærnskive paa et særligt jordbor (tallerken-

bor) (TeknLeks.1.534), jærnskive i særlige

slags spindemaskiner (Hannover.Tekstil.il.

497), om hver af de kegleformede blikskiver i en

centrifuge (Sal.'IV7i5), om skib (2.3) paa
en sættemaskine (TypogrOrd.108) og om
trædepladen paa en tallerkensaks (DJagtleks.

1281). 2.2) (jæg.) hvid plet omkr. tarm-

aabningen hos raavildt; spejl (3.2 ). VigMøll.

H.1.191.

Tallerken-, i ssgr. især af Tallerken 1.

-bor, et. [2] jordbor m. en rund jærnskive,

der er skaaret op efter radius og vredet vind-

skæv, saa den virker som spiralen i et spiral-

bor. LandbO.1.359. TeknLeks.I.SSé. -bord,
et. ^4>i foræld.) tynd planke i overkanten af
bundgarneringen i et skib, som forhindrer,

at der falder snavs ned ml. spanterne.

VSO.
II t Terlerken-. Funch.MarO.1.85.

VSO. -dannet, part. adj. d. s. s. -formet;

spec. (bot.) om plantedele: Funke.(1801).II.

302. En tallerkendannet Blomsterkrone (co-

rolla hypocrateriformis), med næsten flad

Krave og et Ror. VSO. -dan«, en. (foræld.)

I) (dan8e)munk, der spilles af spillemændene,

medens gæsterne spiser. UfF. 2) d. s. s. -vals.

VKorfitsen.EV168. -dæmper, en. (kog.,
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1. ir.) lille hæklet ell. syet stykke, der lægges

ml. to oven paa hinanden satte tallerkener (for

at glasuren ikke skal blive ridset). IngebMøll.
KH.76. -fje(de)r, en. [2] ^fjeder, som er

sammensat af parvis modsat stillede, tallerken-

formede skiver af fjederstaal. IngBygn.1943.
303.sp.l. (O -formet ell. (nu sjældnere)

-formig: (Anat.(1840).II.280. TeknMar
O.), adj. af form som en tallerken; tallerken-

dannet. Ugeskr.fRetsv.l915.A.551. et fint,

drejet tallerkenformet Fad.Steensberg.DB.
47. -fald, en. (ogs. i to ord) saa meget som
kan rummes i ell. paa en tallerken (til randen).

vAph.(1759). en Tallerkenfuld Mad. Lunde.
F.27. (hun) hentede den anden Tallerken-

fuld (af suppen). Elkjær.MH.163. -harve,
en. [2] (jf. Disk-, Skiveharve; landhr.) harve

m. to rækker skarpkantede, skaalformede jærn-
skiver, der skærer og blander jorden.LandmB.
1.430. Landbo.11.536. -hns, et. (ænyd. d. s.;

foræld.) (køkken)skab til tallerkener. Aarb
LollF.1927.Hjemst.47. -is, en. [2] (jf. Pande-
kageis; ^, meteorol.) smaa afrundede is-

flager, der dannes under vandet og skyder op
til overfladen. LandmB.L127. BerlTid.^/tl929.

M.l.sp.6. -jærn, et. [2J (jf. -saks; jæg.)
trædesaks, der udløses, ved at dyret træder paa
vippepladen. DJagtleks.1281. -mand, en.

(sj.) en paa lirekasse anbragt mekanisk figur,

der holder en tallerken, hvori publikum kan
lægge penge. Han kan skyde Munden ind og
ud ligesom Tallerkenmanden paa Lirekas-

serne. fiergfs.PP.34(?. -mine, en. [2] ^i^ land-

mine, i formen mindende om en tallerken. Pol.

*U1945.1.sp.6. -mnsling, en. [2] (zool.) den
stærkt sammentrykte havmusling Tellina. Uss.
DanmGeol.*320. -neger, en. (etnogr., 1. br.)

neger, der har en træskive indsat vandret i over-

læbe ell. (og) underlæbe. Pol.^/iil930.8.sp.5.

B.T.'y»1945.5.sp.l. -penge, pi. (foræld.)

spillemandspenge, der indsamles i en tallerken.

AarbEolbæk.1922.89. -plov, en. [2] (jf. Skive-
plov; landbr.) plov med skraatstillede buede
staalskiver, der roterer og afskærer og vender

furen. SaVXlX.267. -rist, en. (kog., 1. br.)

d. s. s. -varmer. S<&B. -roe, en. [2] (foræld.)

en slags roe med meget bred rod. Funke.(1801).
11.302. -rulle, en. [2] (fagl.) roterende

skive paa hestehakke olgn. Cit.l930.(OrdbS.).

-rsekke, en. (dial. -ræk, et. AarbLollF.
1927.Hjemst.47. Raae.TT.104. jf. Feilb.).

(jf. radræk(ke). Køkkenrække, Tinræk(ke)
samt I. Ri 2, II. Ræk 2, I. Række l.a^ I) en
paa væggen (i køkken) anbragt indretning med
en ell. flere hylder og en ell. flere hertil sva-

rende tværlister, bag hvilke tallerkener kan
staa paa højkant. EWolff.(1779). Drachm.
PY.95. Da jeg var dreng, stjal jeg af min
mors husholdningspenge, naar pungen ved
en forglemmelse laa i tallerkenrækken.IfZiii-
gaard.GM.7. 2) (teat.-jarg.) i best. f., om (de
daarligste pladser i et teaters, især Det kgl.

Teaters) galleri, (han) var i et rigtigt Teater.
Han havde siddet i Tallerkenrækken. CHans.

F.13. -rødt, et. (efter fr. rouge en assiette ;

fagl.) et rødt pulver (karthamin), der i fugtig
tilstand vdstryges og indtørres paa tallerkener

og danner glinsende skæl. VareL.*736. -saks,
en. [2] (jæg.) d. s. s. -jærn. DJagtleks.1281.

-sild, en. (i br.). Tallerkensild — d. v. s.

de første, dejlige Sild, som ikke bliver sal-

tede, men købte i smaa Portioner af dem,
der vil skaffe sig et Ilerremaaltid.CÆ«;./^.

10 211. -skab, et. (jf. -husj et i køkkenet op-
hængt ell. staaende skab til opbevaring af tal-

lerkener. Arbejdsløn.36. -skive, en. [2] (fagl.)

i) slibeskive, i formen mindende om en tal-

lerken. Randstrup.Slibebogen.(1935).35. 2)
den tallerkenformede skive paa et tallerkenbor.

TeknLeks.1.534. -skjold,et. [2] (^it^, foræld.)

skjold (3.1 ) paa harnisk af form som en lille

tallerken. De samme to harnisker bærer , .

foran hver armhule et lille „tallerkenskjold",

20 som var almindeligt på rustninger o. 1560,
men ikke senere end 1580. AarbKbhAmt.
1927. 194. TøjhusmuseetsBilledbog. 1. (1937).
[32] . -skrue, en. [2] (fagl.) d. s. s.

-skive 2. TeknLeks. 1.534. -slikker, en.

(ænyd. tallercken-, tellerckensUcker, ty.

teller(sch)lecker; jf. slikke tallerkener u.

Tallerken 1.3 samt I. Slikker 1; især gldgs.

ell. dial.) person, der fører et driverliv ell. (og)

faar føden af andres naade; dagdriver; snylte-

30 gæst; ogs. nedsæt, om tjener, opvarter, hof-

funktionær, lakaj, hofsnog olgn. EWolff.
(1779). Bilder du dig ind, at jeg er en Tal-
lerken-Slikker eller en HoinsLx'^ Grundtv.Saxo.
11.45. en Mand som jeg (o: en kammertjener)
. , er en Tallerkenslikker, der ikke fortjener

Føden, fordi han just ikke arbejder, til han
sveder. Schand.GamleBilleder.(1899).85. Vilh
And.Litt.IL52.1034. Feilb. LollO. -styk-
ke, et. (foræld.) I) musikstykke, som spille-

40 manden spillede, medens spillemandspengene
indsamledes i en tallerken. AarbHolbæk.1922.
90. JydskJul.1929.29. 2) (teat.) d. s. s. Opvar-
terstykke. B.T."/»1928.12.sp.4. -sølv, et. [2]

(fagl.) kage af urent sølv, der fremkommer un-
der udvinding af sølv v. hj. af kviksølv. OpfB.*
111.213. -vals, en. (jf. gaa med noderne u.

Node 3; kbh., foræld.) det, at (en af) sanger-

inderne i en sangerindeknejpe efter sangen gik

rundt bl. publikum og samlede penge ind paa
50 en tallerken. CMøll.PF.336. VidarBruun.Fra

SangerindeknejpernesDage.(1920).61. (spøg.)

i videre anv. om pengeindsamling, offer (1.2):

Frøkenen gik aldrig i Kirke, naar der var
„Tallerkenvals i Koret". Bang.SE.217. -var-
mer, en. (jf. -rist; 1. br.) apparat, hvorpaa
tallerkener varmes, før de sættes paa bordet.

S&B. VortHj.IV,2.163. -ventil, en. [2]

ventil med plant sæde. SkibsMask.22.
Talle-stok, en. se Taljestok.

60 I. Tallie, en. se II. Talje. II. tallie,
V. se \. talje.

Tallig, en. se Talg.

-tallig;, ae^y. [-ital'i] (jf.dog utallig^, (jf.

ty. -zåhlig; afi. af I. Tal) I) (1. br.) i ssgr.
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m. ord, der angiver antal, som 1. led: som
rummer, bestaar af det ved 1. led angivne

antal, fx. mangetallig (s. d.), ottetallig

(VSO.IVO240), sekstentallig f'den 16-taIIi-

ge runerække. Bæksted.Islands runeindskrifter.

(1942).17). 2) i afl. af ssgr. m. -tal som 2. led

(ell. dannet til tilsvarende faste (attrib.) forh.),

som adj. til vedk. ssgr., se fx. faa-, fler-,

mand-, mindre-, overtallig, jf. fuldtallig.

3) t utallig (s. d.).

Tal-linie, en. (mat.) ret linie, hvorpaa

reelle tal kan afbildes, saaledes at nulpunktet

O og enhedspunktet 1 vælges vilkaarligt. CCAn-
derseni&DamgaardSørensen.Regning f.Mellem-

8kolen.n.(1935).61.

Talli-stok, en. se Taljestok.

Tal-lotteri, et. I) (især foræld.) lotteri

m. et nst antal numre (i reglen fra 1-90),

hvoraf en spiller kan besætte et ell. flere, og

hvoraf der udtrækkes et vist antal (i reglen

fem); m. h. t. danske forhold om et saadant
lotteri, der ophævedes ved Lov "/»» 1850.

Pl.*/ul774. Folk . . som spilte i Tallotteriet.

PAHeib.ll.i9. DanmRigHist.reg. sprænge
tallotteriet, se sprænge 4.5. || hertil bl. a.

Tallotteri-kollektion, -kollektør, -seddel.

2) selskabsspil, bestaaende af (pap)plader m.
tal og et antal hertil svarende løse brikker, der

udtrækkes af en pose (se nærmere u. Lotteri

1.3^. (julen) med Kleiner og Kager og Tal-

lotteri. Bogan.ll.50.

Tally-mand, en. se Taljemand.
Tal-lære, en. (1. br.) aritmetik. Selmer.

FO.I1.56. De matematiske Kundskaber . .

fattedes Hebræerne ganske. De hævede
it^ aldrig op over Tallærens (Tilsk.1893.

')i : Aritmetikens ) Begyndelsesgrunde.
Iirande8.Xl.374. LJae.12Epistler.(1928).62.
-læs, et. {cenyd. (two) talles (tagh) (JySaml.
21i.l.227); jf. u. I. Tal 2.2; dial.) læs af
lca.'rve (I.l) olgn. efter tal (og ikke efter vægt).

HO tallæs Korn. Cit.l734.(llimmerlKjær.l940.

126). Frilb. -løs, adj. «vAph.(1772).lIl;
iler ty. zahllos; ;'/. -fri; især CP) hvis antal
r saa stort, at det ikke ell. vanskeligt kan
'mires; uden tal; utallig. JBaden.DaL. m.

'il:ket bel.: bestaaende af, forekommende
. tt meget stort antal; meget talrig; dels i forb.

m. subst., der betegner mængde, samling,
(inlal: •som talløs Vrimmel

| Af lyse Kloder
:';ia Nattens Himmel. TBruun.Slcr.4. Slæg-
trne have afløst hinanden i deres talløse

Hs;kke.Mynst.Betr.l.81. tænk nu det talløse

Antal af Mennesker, der leverl Kierk.XI .33.

e Skarer af Snespurve strejfede om paa
rnv.NaturensV1914.204. || dels i forb.

ru. (fil. af) subst., der betegner enkelt individ,

ting, forhold: de talløse Verdner, der rulle i

Rummets Dyb. Ilorreb.ll. 379. PalM.l'oes.
11.259. »Lykken har jeg ejet; den laa ved
mit Bryst

| de talløse Gan'^c. Drachm.SB.
133. "ingen har sat hos saa talløse Piger

|

sin Ungdom og Sundhed i V&nt. LCNiels.
RR.40.

II
hertil: Talloshed. Amberg. VSO.

D&H. -maade, en. (geom.) metode (ved
korttegning i deskriptivgeometri), hvor et punkt
bestemmes ved sit retvinklede billede paa en
vandret billedplan og sin højde derover, angivet

ved et tal; koteringsmetode. Sal.^XXIlI.43.
-maal, et. (især t) maal for varer, an-
givende et bestemt (alm. brugt) antal af disse

(fx. dusin, gros, ol). Sal.X.523. ForrO.
-mager, en. (jf. -mand, -menneske; sj.)

10 nedsæt, om person (især: staiisiiker), der

opererer med tal paa en uforsvarlig ell. fantasi-

fuld maade. PoV^lxl941.12.sp.4. jf. Tal-
mag e r i. AdJensen. TallenesTale.(1941).227.
-magi, en. (fagl.) magi v. hj. af særlige

(som magiske betragtede) tal. DRun.sp.lOll.
-magt, en. (jf. -majestæt; 1. br.) om (den
indflydelse, magt, der følger med) talmæssig

overlegenlied. Rørd.GK.^1.7. Krystere, Hyk-
lere og Medløbere, som saa ved deres Tal-

20 magt kan kvæle Mindretallet af aabenhjertige

Modstandere. GSchutte. (VortLamd.^''Uil911.1.

sp.5). -majestæt, en. (jf. -magt; især

gldgs.) nedsæt., om talmæssig overlegenhed,

flertal, majoritet (især af vælgerstemmer), be-

tragtet som en magt, et højeste princip; ogs.

konkr., om parti, der er i flertal, ell. om den
store hob. Hørup. 1.8. Saaledes som Berg for-

stod Parlamentarismen var den en Gennem-
førelse af Talmajestætens og Flertalsherre-

30 dømmets Princip i dets Renhed. AV/ennc^.
CB.43. Da indtog Intelligentsen og ikke en
tit raa og uvidende Talmajestæt Højsædet.

HWulff.DR.50. jf.: at drage ud i Kro-
møderne og søge Uhyret, hvor det ligger og
bugter sin talmajestætiske Krop og
truer med at kvæle „Selskabet". //ørwp.7.55.

-mand, en. (jf. -menriGske) spøg. ell. nedsæt.,

om person, der har meget med tal, regning ai

gøre, har stor regnefærdighed olgn^ en tilsyne-

40 ladende saa tør Talmand som Gluckstadt.

Schovelin.Landmandsbankenl871-1921.(1921).
276. KMunk.El.57. -maskine, en. spec.

(fagl.): indretning, hvori numrene hejses paa
væddeløbsbane. Pol.^''liil941.4.sp.4. -men-
neske, et. (1. br.) d. s. s. -mand. S&B.
-mystik, en. (jf. -symbolik; fagl.) mystik,

der tillægges visse tal ell. tal, der staar i visse

forhold til andre tal. den pytagoræiske Tal-

mystik. Norvin. FraHellastilFru£riads.(1941).

so 125. I. -mærke, et. (hos sprogrensere) tal,

ciffer, der bruges som mærke paa noget; især:

nummer. Bondevennen . . Et Ugeblad. Tal-

merke 1. Gammelt ogNyt.1796.1. Talmerke 2.

smst.l7. en maanedlig Generalcharakter (ud-

trykt ved Talmærker, eller ved de sædvanlige
Benævnelser . .) for hver Discipels Opfør-

sel.SBloch. TankerogErfåringer. 1V (1839). 40.

Nyerup, som bode paa Vandkonsten 260
(gammelt tiilmw-rk(i).FBajer.(Nord.tidskr.utg.

M afHamilton.lV.(1869). 452). KorsogStjcerne.

Ja7i.1907.Till. II. -mærke, v. vbs. -nlng
(FBajer. Nordens pol. Digtning. (1878).224).

(hos sprogrensere) nummerere. lljælpeO. Forst

udskæres de 4 Firkanter midt i Pladen, de

XXIII. Bentrykt "/, 194« 46
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talmærkes og lægges hen. Haandyern.SlS. Pa-
pirHaandbog.(1934).74. O -mæssig, adj.

I ) som angaar tal, angives v. hj. af tal olgn. en
nøje talmæssig Revision (af lønningsliste).

DSB.OrdreK.168. Hvad enten man nu kan
give de Fænomener, man har med at gøre,

talmæssigt Udtryk eller ej, saa kræver den
moderne Historieforskning altid Indsamling
af et uhyre UsiteTmle.FortNut.VIII.250. 2)
som angaar antallet; numerisk. Forøgelsen
er endda større, end den rent talmæssigt
ser nd. PoU'/il903.1.sp.7. Svenskernes Løve-
mod formaaede ikke at opveje deres talmæs-
sige Underlegenhed. Pridericia. 17& ISAarh.
345. det nye Partis talmæssige Lidenhed.
Soya.HF.48. -navneord, et. (gram., Lir.)

d. s. s. -substantiv. Rask.Da.Sproglære.(overs.
1837).26. FDyrlund.(Aarb.l885.297).

Talon, en. [ta'lwn,] ftt. -er [ta'lcori'ar]

{fra fr. talon, egl.: hæl, til (en afl. af) lat.

talus, hæl (se Talar^) I) (fagl.) om del af
genstand. I.l) den inderste, delvis inde i

skaftet siddende del af en foldekniv, der kan
dreje sig om en stift i skaftet; hæl (L4.5).

NordConvLex.V604. LSal.XI.477. 1.2) stang-

formet vedhæng ved støbegods, bestemt til at

afsaves og trækprøves til bestemmelse af god-

sets styrke. Suenson.B.I.147. 2) (bygn.,

snedk.) liste (IL2.2), hvis øverste del

er udbuet, medens den nederste er indbuet.

Meyer.* FagOSnedk. 3) afrivelig del af
blanket, seddel, kort osv., der har en særlig

anvendelse. Meyer.* Til Kuponsarket (ved en
obligation) hører i Regelen en saakaldet
Talon, mod hvis Aflevering et nyt Kupons-
ark udleveres, naar det forrige er brugt op.

Hage.^720. der (hænger) under Smørrebrødet
en lille Talon, der bliver udfyldt med An-
tallet af Stykker, Tjenernummer og Pris.

Tjenerf.29. paa rationeringskort: BerlTid.^^/a

1945.Aft.8.sp.2. 4) (jf. Kat 6.2, L Mis 5,

1. Stamme 4.2J <Jk i forsk, spil: den kort-
bunke, der er tilbage, naar der er givet
rundt (og hvoraf der tages op, købes olgn.).

Spillebog.(1786).7. Spillebog.(1900).31.

Tal-ord, et. (ænyd. d. s.; gram.) ord,

der betegner et tal i talrækken, enten m. h. t.

det derved angivne antal (mængdetal (og sam-
lingstal)) ell. pladsen i rækkefølgen (ordens-

tal); numerale. JBaden.Gram.106. Mikkels.
Sprogl.50. -perle, en. (guldsm.) d. s. s.

Stykperle. Pflug.DP.377. Hinnerup.Juv.384.
VareL.*679. -plan, en. (mat.) plan, hvori

der er lagt et koordinatsystem, saaledes at

hvert punkt er bestemt ved to tal. LSal.XI.477.
-pansel, en. punsel, hvormed der præ-
ges tal, fx. i sammenhørende maskindele.
Hannover. Tekn.167 . -revision, en. (fagl.)

talmæssig revision af et regnskab (mods.
kritisk revision^. HCSteenHansen.Revision.I.
(1938).120.
talrig, adj. ['talri] adv. -t ell. d. s. ell.

(t) -en (Mynst.Jubelf.16); superl. -st (Molb.
DH. 1.135. Davids.KK.U.329) ell. (nu sj.)

-est (Hrz.ST.232. SprKult. IX.26). (jf. ty.

zahlreich; smsat. af 1. Tal og IL rig, men
nu ofte opfattet som en afl. af I. Tal, jf. u.

II. rig sp.lOlS^*^; især CO) som bestaar af,

omfatter ell. udgør et stort antal. I) i forb. m.
ord, der betegner en mængde, samling olgn.:

som bestaar af mange individer, enkelte ting,

forhold; talstærk; stor. Moth.TSO. tvende
tallrige SecteT.Holb.Ep.I.91. Forsamlingen

10 var meget taXng. FrSneed.1.4. Lapperne ere

et lidet talrigt folk i det høje norden. Vilh
Thoms.Afh.II.59. talrigt Husgeraad og Lege-
tøj. UnivProgr.1944. 11.6. (foræld.) om lig-

begængelse (m. tanke paa følge): *Han ved
sin Død af dig (o: Danmark) dog faaer

|

En talrig Liigbegængelse.PaZilf.^dam^.//.
283. Damds.KK.U.329.

\\
(nu 1. br.) om

institution, etablissement olgn.: stor. Biblio-

theqvet er ikke saa talriigt som prægtigt og
20 vel indrettet. Holb.Ep.III.260. Læreren . .

besidder megen Kraft, saa han kan holde
den talrige Skole i Orden. Mynst.Vis.L119.

II
(nu næppe br.) om masse, der normalt ikke

tælles: stor. den utrættede Agerdyrker aflok-

ker Jorden . . dens talrige Afgrøde. PhysBibl.
IL9. 2) i forb. m. ord, der betegner enkelt

individ, ting ell. forhold: som findes i stort

antal. 2.1) i forb. m. ord i flt.: mange. VSO.
at mine Vildfarelser ikke skulle blive mange

30 og mine Synder talrige (Chr.VI: over-
flødigej til Yordærvehe. Sir.23.4. En acut
Psychose . . sætter ind med talrige Hallucina-
tioner. ZPon<.Ps?/c/w"air./.55. 2.2) (1. br.) som
præd. ell. appos. til ord (pron.) i ent. Vi
regnede og regnede; men da det gik op i

Billioner, blev det hende for idiXngi. Bagges.

(ABagges.JB.1.169). *Død tabde Slaget,
|

Liv har Seier vundet,
|
Han, der saa eenlig

sov hen,
|
Kom talrig igienl Grundtv.SS.L

40 458. 3) som adv. (især til bet. 2^. *I saa tal-

rigt var forsamlet her (Oehl.L68: 1 var her

saa mange samlet sammen). Oehl.(1831).
1.86. *De havde mødt i Fjaltring,

|
De

gjæve Bondemænd,
|
Og langveis fra og

talrigt
I

De stævned' var didhen. Holst.I.145.

gaardmandsstanden var talrigt repræsen-
teret ved mødet

j CP -hed, en. Holb.Berg.

105. Guldregn . . udmærke sig baade ved ir;

Blomsternes Skjønhed og Talrighed. JSewte.

50 Stg.46. Disse ejendommelige Jagtbestem-
melser fremkaldte naturligvis en Talrighed

af Yildt. TroclsL.1.39.

tal-ringe, adj. (nu næppe br.) som
udgør, bestaar af et ringe antal; talsvag. der

. . hører (ikke) mindre Feighed til at smigre

den mangfoldige end til at smigre den tal-

ringe, eller enkelte Føhel. Bagges.L. II.242.

en talringe Uoh. Grundtv.PS.111. 104. -rul-
le, en. (fagl.) hver af de med tal mærkede

60 ruller i en rullemaaler til maaling af gas og

elektricitet. Pol.*U1945.10.sp.3. -række,
en. I) række af tal, opført ved siden af ell.

under hinanden; spec. (især i best. f.) om
(den tænkte) række (hele) tal fra 1 og opefter
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(den naturlige ell. positive talrække); ogs.

om tilsvarende række af negative tal (den nega-

tive talrække). Molh.HO. Den Sindsbevæ-

gelse . . næsten udtomte mit Hoved for Be-

vidsthed. Jeg vilde ikke have kunnet Tal-

rækken, om man havde prøvet mine Aands-
evner i dette O]Qh]\k.JVJens.Sk.l03. Sal}
XXIII.45. lange Talrækker (i et regnskab).

AaDons.S.26. 2) (jf. u. I. Tal 2.2; dial.)

hver 11. kartoffelrække, der ved optagning af lo

kartofler tilfaldt optageren som betaling. Aarb
Frborg.193S.195. -sig^iial, et. ^ signal,

som angiver et tal. Scheller.MarO. Internat.

SignaIbog.(1921).428. -sild, en. (jf. -fisk

o.<!i\ og u. I. Tal 2.2 ; fisk.) hver af de sild,

der lægges til side for en optalt snes og gives

som tilgift. UfF. -skive, en. (fagl.) en

med tal forsynet skive paa ur, tællemaskine

olgn. VSO. SkibsMask.109.
Tals-kvinde, en. [ita'ls-] {dannet efter 20

-mand; jf. Talsmandinde; sj.) kvindelig tals-

mand (2). NatTid.*/*1925.M.2.sp.5. DagNyh.
"/xol935.10.sp.3.

Tal-skytte, en. (jæg.) nedsæt.: jæger,

der kun interesserer sig for at faa stort jagtud-

bytte; rekordjæger. DJagtleks.1281.

Talsmand, en. [<ta'ls| man', l.br. 'tal's-]

(ænyd. ta(a)lsmand, no. talsmann, isl. tals-

ma5ur, mnt. talesman, jf. sv. talman, formand,
præsident; til II. Tal (se I. Tale^- jf. Tale- 30

mand)
I ) person, der fører ordet i en forsamling,

kreds af mennesker ell. taler som repræsentant

for den ell. er mellemmand ml. personer; navn-
lig i flg. anv.: i. I) (foræld.) den person (i reg-

len oldermanden) , der leder og fører ordet ved
et grandestævne (og fører bøderegnskabet m.
m.). Cit.l709.(Vider.I.403). Naar noget
Gierde er bortstiaalet . . skal Talsmanden
med sine tvende Tilhørende . . randsage. 40

Oecon.Journ.1757. 754. jf. MDL.588. 1.2) (nu
1. br.) person, der er udvalgt til som repræsen-
tant at forhandle med, fremsætte øtisker over for
en anden ell. andre, (undertiden m. overgang
til bet. 2.\). det heele Land (kom) udi Bevæ-
gelse, og affærdigede Under-Parlamentet
dets Talsmænd med 20 andre Parlaments
Lemmer, for at bede Dronningen (o: Maria
den blodige) at staae fra saadant Forsætt
(0: ægteskab med Filip af Spanien). Holb. 50
Heltind.II.76. som Talsmand for sin Konge
stod (han) for Keiscrcn..Iacobi.Skr.47. Bert
TidV/,1945.M.4.sp.2.

jf.: Din (0: Israels)

ffirste F'ader (o: Jakob) syndede, og dine
Talsmænd have gjort Overtrædelse imod mig.
Es.43.27. 1.3) (først opkommet i de seneste
aar; atis-spr.) person, der som repræsentant
for en institution, kreds af mennesker frem-
sffttpr dennes meninger over for offentligheden;
talfrør. Udenrigsministeriets (o: det tyske) m
Talsmand. NatTid. '*/iol940. 1. sp. 1. PoV't
1945.1.8p.2. 1.4) -j- person, der oversætler en
persons tale til et for en anden forstaaeligt
sprog; tolk. Pflug.DP.823.

2) person, der taler til forsvar ell. gunst for
en ell. noget. 2.1) person, som forsvarer en, ta-

ler ens sag, lægger et godt ord ind for en; fortaler

(L2); ofte i forb. m. gen. ell. poss. pron. til

angivelse af den person, der forsvares. Du
(0: Dyveke) skal være min Talsmand hos
Christiern.S'aws.//.ii7. Som Moder til dette
klodsede Barn er jeg nødt til at være, ikke
blot hendes, men alle Børnenes Talsmand.
Heib.Poet.VI.115.

\\
(bibl., kirk.) om Jesus

ell. helligaanden som de troendes fortaler hos

gud. dersom Nogen synder, have vi en Tals-

mand hos Faderen, Jesum Christum den ret-

færdige, i Jo/i.2.7. Talsmand, som paa Jorde-
rige

I

Med et Suk kan bedst udsige,
|
Hvad

vi evig trænge til. Orundtv.SS. 1.675.
|| f sag-

fører; advokat. Spectator.216.257.338.
|| (for-

æld.) en persons fortaler ved frieri. TroelsL.

IX.103. 2.2) person, som antager sig, forsvarer

ell. repræsenterer, udtrykker, tolker en sag,

idé olgn. hiin Bog havde ligesaavel en talrig

Hær af Præster til Talsmænd, som denne.
Horreb.11.275. især m. nærmere angivelse (v.

hj. af gen. ell. præp.-led m. for, f af^ af den
sag, der forsvares ell. tolkes: de Grundsætnin-
ger, hvis Talsmand jeg . . følte Kald til at
viBTe.Engelst.Nat.xiii. som en værdig Tals-

mand af din Roes . . har sa.gt.Rahb.LB.II.

101. Ogsaa B. kan jeg bruge som Talsmand
for min Paastand, naar han . . siger (osv.).

CA Thortsen. Metrik. I. (1833). 290. Rettens
Talsmand (0: Voltaire). Brandes.VoU. 11.323.
vi har . . gjort os til Talsmand for det
Synspunkt, at (osv.).LokomotivT.1942.161.
sp.l.

Talsmand-inde, en. (jf. -kvinde;
nu næppe br.) kvindelig talsmand (2). hun
(havde) været . . Frihedens ivrigste Th\&-

ma,ndin(ie.Rahb.Fort.I.372. *Sancta Magda-
lena!

I

. . Talsmandinden for de vilde Svnder!
Oehl.V134. Gylb.XII.127. Talsmånds-
-stok, en. (foræld.) stok, der var værdigheds-

tegn foren talsmand (l.i), ogs. (jf. Taljestok^

brugt til opnotering af bøder, talsmanden slår

til lyd med sin ta\sma,ndsstok.Cit.l721.(Vider.

IVi57). hvad smaae Forseelser kand være,
som ikke overløber 1 mk. Boder, maa Tals-

manden tegne paa Talsmands-Stokken.Oecon
Journ.1757.777.

tålsom, adj. (til (1. Tale ell.) IL tale;

sml. snaksom; dial.) som taler meget og gerne,

(jeg) spurgte, hvad de havde at befale. Den
dristigste og tålsomste førte Ordet saaledes.

Tauber.Dagb.28. Kvinden er mere tålsom,

jeg tør ikke sige snaksom. ViborgVenstreblad.

^*Uol918.3.sp.2.

Tal-stok, en. I) (til L Tal 3; sdjy.)

tommestok. Kok.DFspr.1.397. 2) {ænyd. d. s.;

til II. Talje, vel til dels m. tilknytning til

I. Tal; foræld.) d. s. s. II. Talje 1, Taljestok

(jf. Talsmandsstok^. Moth.T32. Oldermanden
(skal) strax . . tegne hvis der er forbrut paa
en hværs tal stoch.Cit.l714.(AarbThisted.

1940.350). Han (0: oldermanden i et bylag)

46*
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sin Talstok hastig tog
| Og til Lyd paa

Bjælken slog.HMikkels.D.6. Nu kom Mark-
manden (paa Anholt) med sin frygtede Tal-

stok. Paa denne var alle Ko-, Heste- og
Gaasesynder opnoterede. Det var ikke altid

let at holde sine Dyr paa egen Jorå. NatTid.
^*/il944.8.sp.l.

II
Mlledl. *Jeg seer en Øn-

skers Dag paa Nordens Poel opgaae,
|
Som

evig hellig skal paa Hiertets Talstok staae.

Prahl.ST.III.35. Jeg vilde, der fandtes Mere
af det Gode paa min Tulstok. PVJac.Trold.
39. O -styrke, en. (jf. -stærk; 1. br.)

styrkeforhold, størrelse m. h. t. antal. Det
tyske Folk har ved sin knusende Over-
legenhed i Talstyrke en saa uhyre For-

del. UBirkedal. (Tilsk.1902.516). VlaCour.Et
danskFredsmaal.(1945).ll. tu -stærk, adj.

(jf. -styrke, -svag og stærk b.2) som udgør

et stort antal (og derved udgør en magt, fak-

tor, man maa regne med); talrig, den tal-

stærke sorte Befolkning i Sydafrika. Danne-
lrog.^''Uxl899.2.sp.l. Næst efter Kirkebyg-
ningerne danner Døbefontene den talstærke-

ste Monumentgruppe fra den ældre Middel-

alder. jPor<A'^w<.Z/tr263. et talstærkt Audito-
rium. KSecher.DenfremmedeGæst. (1934). 121.

-størrelse, en. (mat. ell. W) størrelse, ud-

trykt ved tal. VSO. (han var) beskjæftiget

med at skrive forskjellige Talstørrelser i sin

Noticebog. Bergs.PP.279. -substantiv,
et. (jf. -navneord og Samlingstal; gram.)
substantiv, der betegner enhed, samling af

et vist antal. Berg&Hude.GræskFormlære.
(1894).49. VBrøndal.Ordklasserne.(1928).89.

145. -svag^, adj. (jf. -stærk; 1. hr.) som
udgør et ringe antal (og derfor er uden større

magt, betydning); faatallig. vor talsvage Na-
tionalitet. VBirkedal.(Tilsk.1902.516). (fisk)

havde ydet den talsvage, indfødte Befolk-

ning dens lAY?>o^\\o\å.NaturensV.1914.120.

-symbolik, en. (især hist.) (læren om)
den symbolske betydning, der tillægges visse

tal. Sal.XVII.148. Talsymbolikken finder

man anvendt i Inddelingen i Skibe, i Taar-
nes. Søjlers, Altres og Kapellers Antal.

Schindler.Liturgi.(1928).20. -system, et.

(især fagl.) det system, efter hvilket tallene i

talrækken udtrykkes ell. (og) skrives (i et vist

sprog); metode til betegnelse af tallene i den
naturlige talrække ved sammensætning af
engang for alle valgte cifre, tegn for visse

bestemte tal og ved anvendelse af et bestemt

grundtal og potenser heraf. Rask.Retskr.339.

SaVXXlII.46.
talt, talte, part. og præt. af II. tale og

tælle.

Tal-tegn, et. (jf. -figur^ tegn, hvormed
et tal skrives; ciffer. Rask.Br.1.425. Morse-
alfabetet . . bestaar af: Bogstavtegn, Tal-

tegn (osv.). MeddRytt.118. -torsk, en. f'j/.

-fisk osv. og u. I. Tal 2.2; fisk.) hver af de
torsk, der lægges til side for hver optalt snes
og gives som tilgift. Feilb. -trost, en. se

Taletrost. -tørv, en. (jf. u. I. Tal 2.2;

dial.) hver af de tørv, der ved optællingen

lægges til side for hver snes og gives som til-

gift. Dania.II.188. -viser, en. spec. (jærnb.):

skive med lysende tal (paa ell. ved (maste)-
signal), angivende nummeret paa den togvej,

hvortil sporet er indstillet. DSB.Sign.(1944).
60. -værdi, en. en værdi, udtrykt ved tal;

et tegns værdi som symbol paa en talstørrelse.

Nuller kunne opnaae en Talværdi, naar et

10 Tal stiller sig i Spidsen for dem. Heib.Pros.X.
576. Et Tegn, hvis Talværdi du ikke ken-
der. Recke.KL. 29. Hjelmslev.ElementærArit-
metik.11.(1926).41. -æg, et. (jf. u. I. Tal
2.2; dial.) hvert af de æg, der lægges til

side for hver optalt snes og gives som tilgift.

Dania.II.188.

tam, adj. [tam'] (æda. d. s., sv. no. d. s.,

oldn. tamr, holl. tam, ty. zahm, eng. tame;
besl. m. persisk dam, tamt dyr, gr. damålés,

20 ung okse, dåmalis, damålé, kalv, og maaske
videre m. lat. domus, gr, domos, hus (se II.

Dom^; ;/. tæmme og temmelig)
I) om dyr. I.l) som er vant til (og egnet til)

at omgaas mennesker og leve ved og i deres

boliger (som husdyr, tamdyr); spec. (zool.)

om husdyr: som gennem generationer har
været vænnet til at omgaas mennesker, levet

og forplantet sig under deres røgt og pleje

(saaledes at der heraf har udviklet sig nye

30 racer); ikke (længer) vild (i vild natur-

tilstand); ogs. (jf. bet. 3): fredelig, ufar-
lig, from (i omgang med mennesker), tamme
Dyr. Holb.Usynl.II.l. *En Elephant saa tam
kan blive, |

At Folk den styre kan og drive.

Abc.9. *Den tamme Fugl vi have kiær,
|

Der pikker af vor ll3ia,nd.Rahb.PoetF.I.53.

Saaledes huserer (ræven) mellem Vildtet;

men stærkere anklager ham Landmanden
for hans Myrderi blandt det Tamme: Høns,

40 Ænder (osv.).Blich.(1920).XV1.71. *han (o:

en hund) var ægte, ærlig dansk,
| Snart

glubsk og snart igjen tam. Winth.SS.78. *En
fangen Kronhjort gik der paa Skovsletten

tam. Kaalund.HS.66. (knopsvanen) holdes

tam paa mange Steder her i Landet. Z^ærJøW.
635. en tam allike, skade, bjørn o/Z. || spec.

zool. (jf. Tam-j; det tamme svin. Sus
scrofa domesticus (palustris). Funke.(1801).
1.52. DanmFauna.V.194. den tamme and,

50 se And l.i. den tamme okse, se Okse 1.3.

tam svane, se u. Svane 1. 1.2) (især fagl.)

om nytteprodukt af et saadant dyr (i slagtet

tilstand), (som vildsvinehoved) kan og tam-
me Svinehoveder tillaves. CMuller.Koge-Bog.
(1785).109. de tamme europæiske Okse-
huder. VareL.^319. spec. (i forb. m. Vildtj

intk. ent. anv. som subst.: *(fadet) var saa

gandske pakket til
|
Med Tamt og Vildt

tillige. Reenb. 1.152. mange førte Spisevarer,

60 een Vildt, en anden tamt — alt færdigt til

Spiddet eller Gryden. Blich.(1920).XV70. Al-

len.I.195. 1.3) (fagl.) om (virksomhed, der

er knyttet til) saadanne dyrs brug, avl olgn.

Gemeenligen tillades enhver at anlegge
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tamme Fiskerier paa sin egen Grund.
Schytte.IR.V17S. tamt fasaneri, stutteri, se

Fasaneri, Stutteri.

2) (nu vist kioi uegl., med overgang til

bet. 3.2^ om (frø olgn. af) plante: som er

genstand for kultur; dyrket; ikke vild
(vildtvoksende). Moth.T47. at opelske

Stammer af tamme Kierner. Fleischer.HB.

293. tamme Træer eller Haugetræer. FMnÅ:e.

Moth.Conv.T12). flt. -r. (sv. tamarind, ty.

tamarinde; gennem ital. sp. tamarindo fra
arah. tamr hindi, egl.: indisk daddel) i) (især

Y, med.) navnlig i flt., om (kødet af) frug-
terne af træet tamarinde (2), anv. til

fremstilling af (syrlige) drikke, som afførings-

middel olgn. Moth.T49. VareL.(1807). III.
180. Man kunde . . lave sin Punsch med
Tamarinther istedetfor Citroner. Madv.E.22.

^i5W^.//.i7. Paa vilde Træer ere Blomsterne 10 PanMm.55i. en syltet Tamarind. ZLtnde
vellugtende, paa tamme Frugterne. ^ierA;.

III. 172. det tamme rør, se I. Ror l.i. jf. let.

3.3: Skovene lige Nord for Jægerspris . . er

tammere . . deres Træbestand gor mere
Indtryk af at være ^Id^ntet.Rist.FT.187

.

3) med videre anv. 3.1) om person: som ikke

(paa uhemmet maade) lægger (stærkt) sær-

prægede, kraftige, for andre besværlige egen-

skaber for dagen; (ligesom) kuet, tæmmet;

mann.HusetmeddetgrønneTræ.(1942).67. 2)
S( det ostindiske træ Tamarindus indica

L. Moih.Conv.T12. Tamarinder og Akasier
blomstrede rundt om. ECAnd.(1919).III.
281. Warm.Frøpl.318. Tamarinde-, i

ssgr. ft Tamarin-. vAph.Nath.VIII.21. f
Tamarin(d)er-. smst.23. Amberg.). (især

Y) af Tamarinde (l-)2: Tamarinde-frugt,
-frø, -mos (tæt masse af tamarindens frugt-

føjelig; eftergivende; spag; spagfærdig; 2q kød, skaller olgn. NordConvLex.V.504. VareL
ogs.: karakterløs, mat, flov, kedelig
olgn. Dersom icke Jule-Lege var her i Lan-
det, maatte mand forsmegte; thi, det er

den eeniste Tid paa Aaret (jomfruerne) ere

noget tamme, da kand mand endelig faa et

Kys.Holb.Vgs.il. 4. *Skal jeg da stande tam
og ørkesløs,

|
Imedens saa min hele Slægt

foTdsiT\es? Grundtv.Optr.I.207. *(han) saae

sig ganske tam og blød
|

I denne Piges Øie

845), -saft, -svre, -træ (Reiser.IV.168.

MentzO.Pl.l43) ofl.

Tamarisk, en. [tama'ris^] flt. -er.

(a/ lat. tamariscus (tamarix), afl. af arab.

tamr, daddel, se Tamarinde) 2( busk af
den navnlig fra Middelhavsegnene til Ost-

indien udbredte slægt Tamarix L., hvoraf

flere arter dyrkes som prydbuske ell. tjener

til fremstilling af lægemidler, farvestoffer

Winth.NDigtn.43. maaske er Ungdommen i 30 olgn. (tidligere ogs. om den nærstaaende Myri-
vor Tid tammere end i gamle !)&%&. Schand.
AE.325. (hun) dirrede af Rædsel . . og hun
var kuet og tara længe eiteT.AaDons.DU.20.
3.2) om optræden, virksomhed, tilstand, for-

hold: uden kraft, styrke, særpræg;
spag(færdig); ogs.: mat, flov, fad olgn.

ikke engang saamegen Leg kommer der i

vor tamme MoTska.h.Gylb.XI.115. *Af Ind-

fald, underlige,
|
Han ofte mange fik,

I
Som

caria germamca Desv. (jf. Strandlyng 2),
især i forb. tysk tamarisk. vAph.Nath.VIII.
23. VareL.(1807).III.180). Moth.T49. Tych-
sen.A.1.267.350. Winth.1.96. *løftende Byt-
tet i Veiret

|
Hang han det op paa en vild

Teiimxnsk.Wilst.Il.X.v.466. VareL.*846. IMos.
21.33(1931).

II
hertil Tamarisk- ell. (tid-

ligere) Tamarisken- (vAph.Nath.VIII.23)
ell. Tamariske-træ (lSam.22.6 (Chr.VI:

lod hans Færd afvige
|
Fra Verdens tamme 40 lunden; 1931: Tamariskenj^ ofl

Skik. Winth.X.318. (malerier med) saa tam-
me Scener, som Læsning ved kogende Thee-
mdLS,\ime.HCAnd.BC.IV.149. *Vi gør os selv

vor Skæbne tam og ringe,
|
er det os nok at

fodres i en Park. KMunk.E.14. Han lukkede
op for liadioen, et tamt Program. 4a£>ons.
S.112.

Il
om naturforhold; se fx. ksk sp. 2".

Tam-, i ssgr. ['tam-] især af tara 1,

f-c. (zool.) i betegnelser for de som husdyr

Tambar, en. [tam'bu^r ell. (i bet. 1-2)

'tara|buWr ell. (spec. i bet. 3.1-2) tan,ibu'r,

-•bu^r] (især Hdligere alm. skrevet Tam-
bour/ flt. -er ell. (tidligere, m. fr. form)
tambours (Forordn.^*U1713.§7). (til dels

gennem ty. tambur fra fr. tambour, ital.

tamburro; jf. Taburet, Taraburin) I) (nu
1. br.) J^ tromme. vAph.(1759). MusikL.
11.380. 2) (især JsJ ell. foræld.) tromme-

ldte og med særlige racer udviklede dyre- ^o slager (i hæren, som regiments-, stabstam
arter (hvorom nærmere oplysninger i alm.
maa søges u. vedk. subst., der udgør ssg.s

sidste led): Tara-and (EFont.Atlas.I.620.
Bm}P.I.655), -bøffel, -due, -dyr (Jap
'^mstr.T.13. LSal.XI.480), -faar, -gaas
K Pont.Atlas. 1.619. Boas.Zool.*589), -ged,
hest, -hund, -høne, -kalkun, -kat,
-kvæg, -okse, -ren (JVJens.Iir.19L A'mui
Rasm'cSJ 1.297), -svane, -svin (Landmli.
II.'IIS), -rj'sel.

Tamarinde, en. [tama'rendo] (sjæld-
'" Tarritirind. [tama'ren'd] Funke.(1801).

il.227. Jørg.D.22 (Tamarint c\3 Klint). Bornh
OS. $e ogs. ndf.). jf. (i bet. 2) f Tamarin.

bur, ell. i en by, som stadstambur). Trom-
petterc, Skalmeiblæsere, Tarabourer./''orordn.

^*U1713.§7. Hånd var tilforn Compagnies
Tambour og var vant at løbe efter Breve
paa Post-Huset. /foift.Didr.7«c. en civil Tam-
bour, der er tykkere, end hans Tromme.
Blich.(1920).XXVIII.55. Politikorpset (i

Faaborg) bestaar af 1 Løjtnant, 2 Under-
officerer, 24 Menige og 1 Tamhur. Trap.*IV

60 621. 3) om ting, der i form minder om en
tromme. 3.1) (bygn.) rund bygningsdel,
der hæver en kirkes kuppel op over
murfladerne. Oalsch.SR.42. Trap.*1.271.

3.2) (iii, foræld.) et lille, til forsvar ind-
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rettet rum (af murværk ell. tømmer) til

spærring af adgangen til en bro, en skanse

olgn. MilTeknO. Sal.^XXIII.Sl. 3.3) stor

valse i visse maskiner, fx. kardcmaskiner

olgn. EkstralV^U1940.9.sp.'6. OrdbS. 3.4) (jf.

tamburere, Tamburin 3; foræld.) (rund)
syramme, brodereramme; hertil (jf. Tam-
burin-stik, -sting^ Tambursting. Folke-

dragter. 159. Tambur-, i ssgr. især (spec.

;xJ, til dels foræld.) af Tambur (l-)2. -dreng,
en. dreng (ungt menneske) , ansat som militær

trommeslager. Ing.EF.VIII.234. FriizJurg.

nr.85.

tanibnrere, v. [tambu're'ra] -ede.

vbs. -ing. {fra ty. tamburieren; til Tarabur

(3.4); fagl., til dels foræld.) sy, brodere (med
en slags hæklenaal) paa stof, der er ud-
spændt over en ramme; ogs. om lignende

syning udført paa maskine; nu (fagl.) dels:

sy ophøjede striber paa ryggen af handsker;

dente (II); dels (frisør-spr.): fæste (sy)

haarlokker i en paryk(s tylstof). JBa-
den.FrO.II. Hvirvlen tambourerer man sæd-

vanligvis. //^aflrari>.53. et hvidt tambureret
Tørklæde. FortNut.IX.n 6. || vbs. Tarabu-
rering, ogs. konkr., om det saaledes frem-

stillede arbejde (udsyning, broderi). Tørklæ-

der med Tamburering.-SaL^Z F//.6S3. Tullu-

loid til Tamburering blond, brunt og hvidt.

FrisørKat.57. || hertil (jf. flere tilsvarende

ssgr. u. Tamburin S) ssgr. som Tamburer(e)-
kugle (kugleformet traadholder til at bære

paa armen (ved tamburering). Den gi.By.
1936-37.85), -maskine (en art symaskine.

Manufact.(1872).316), -naal (S&B. Frisør

Kat.57), -ramme (S&B. jf. Tambur 3.4),

-stik (Manufact.(1872).319), -sting (S&B.)
ofl.

Tambarin, en. [tambu'ri^n] flt. -er

ell. (sj., m. fr. form) tambourins (Biehl.DQ.
IV.313). {ty. d. s.; fra fr. tambourin ell. ital.

tamburino; dim. til Tambur (1)) I) J^ min-
dre tromme, især en haandtromme, der

bestaar af et over en cirkelformet træring ud-

spændt skind (med bjælder og klingrende

metalstykker i randen), og som (under ta-

rantel og lign. danse) rystes i luften ell. brin-

ges til at lyde ved slag med haanden ell. stryg-

ning (med en tommelfinger) hen over skindet.

MusikL.(1801).250. Musik af Triangler,

Tamburiner og S&ng.Ing.EF.VI.59. (de ita-

lienske høstarbejdere) blæste Skalmeje, slog

Tamburiner, d3Lnseåe.Zahrtmann.(Tilsk.l908.

191). Tarantel med Tambourin og Kastag-
netter. Oi?M«gf.P.i35. 10 (eskimoiske) Trom-
meslagere sidder i Rad og slaar Takten paa
deres rungende TsimhunneT. KnudRasm.GS.
11.312.

||
hertil Tamburin-due (\ duen

Tympamstria tympanistria (hvis stemme min-
der om en tamburins toner; jf. Tromme-
due;. Wiese.T.1.526. Lieberkind.DVVII.236),
-mand (^, nu næppe br.; om skusen i ta-

rok. VeiledningiTarok.fca.1840.J26), -spiller

(S&B.) ofl. 2) J^ (musik til) folkelig

provenfalsk dans ell. musikstykke, der
efterligner provencalsk folkemusik. Mu-
sikL. (1801). 250. KaiAageBruun.Musikord-
bog.(1943). 3) (især foræld.) d. s. s. Tambur
3.4; ogs. (jf. Tamburering^ om det herpaa
fremstillede arbejde (broderi). Underviisning
i . . Brodering i Silke og Uld, Tamboring,
Damepyndt. BerlTid.'*/»1803.8.sp.2. brodere
TåmhuTin. Fich.D.116. Meyer.* || hertil (jf.

10 tilsvarende ssgr. u. tamburere^ ssgr. som Tam-
burin-broderi, -naal (JBaden.FrO. VSO.
Meyer.'), -stik (Manufact.(1872).316), -sting
(NordConvLex. V.473), -syning ofl.

Tambnr-major, en. (ikke som officiel

betegnelse i Danmark) stabstambur (ved liv-

garden). Foran Kegiments-Musiken gaaer
Tambour-Majoren og commanderer den.
Man skulde troe, han forstod sig ret paa
Musik . . Men han kan kun slaae paa Trom-

20 me.Hrz.ST.228. Vagtparaden trak op . .

med en skjægget Tambourmajor . . foran.

Tolderl.H.103. Davids.KK.275. TomKrist.
LA.70. -march, en. (nu næppe br.) navn
paa et musikstykke med stærk brug af trom-

men (og en dans, som dansedes hertil). UC
And.(i919).1.105. jf. Adr."U1847.1.sp.3.
-sting:, et. se u. Tambur 3.4.

tam-gøre, v. {ænyd. d. s.; nu sj., jf.

VSO.) gøre tam; tæmme. Mennesket (fan-

so gede) vilde Dvr, tamgiorde og underholdt
dem.Schytte.IR.il. 120. til tam 2: NLund.
Videreomdenbot.IIave.(1788).28.

||
part.

tamgjort brugt som adj. Schytte.IR.IV.106.

Lægen.IV280. D&H. (g -hed, en. flt. (1. br.)

-er. den egenskab ell. det forhold a,t være

tam; ogs. om væsen, adfærd olgn., der er

udtryk herfor, (nu især svarende til tam 3^.

Molb.HO. VSO. *Du (o: en jæger) er vild!

I

Jeg haaber, snart Du vil Tamhed lære.

40 Winth.Lyr.150. (man) maatte opøve Men-
neskene i alskens Tamheder. SophClauss.JF.
201. (G. Brandes') oprørske Tanker (er)

blevet så almindelig godkendte, at de nu
synes den rene Ta,mhed.Rørd.TB.146.

I. Tamp, en. [tam'ft] (dial. Tamper
(i bet. 2.1-2;. OlesenLøkk.NH.1.125. Feilb.).

flt. -e ell. (i bet. 3) d. s. {ænyd. tampe (i bet.

2.3;, SV. no. tamp, nt. tamp(er), tov(ende),

holl. ty. tamp, jf. no. dial. tampa, sjusket

50 klædt kvinde; rimeligvis sideform til sv. dial.

tump, kort og tyk ting, jf. eng. thump, tyk,

svær ting ell. person)

1) om et stykke reb, tov olgn. I.l) kortere

stykke reb, tov, sjældnere: (tykt) sejlgarn.

født . . i Dølgsmaal og fundet med en Tamp
Sejlgarn om Uahen. ORung. P. 160. jf.: (hans)

Fingre vred Kluden til en Tamp. GyrLemche.

S.IV121.
II (jf. bet. 3 og tampej spec. om et

(især tidligere, navnlig til søs ell. i skolerne)

60 som strafferedskab anvendt stykke reb

ell. tov ell. flere sammensnoede liner, snore,

ender (undertiden med en knude paa finden);

krabask; ogs. (fx. i leg; jf. 1. Tamper^ om
et tørklæde med knude i enden olgn. FrVs
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KrigsArt.§712(se u. Kat 8.1/ En god Tamp
skal lære dig den sande Følsomhed. TodcS.
110. *FoT Svøben og for Tampen

|
De (o:

jøderne i Ægypten) brænde maatte Leer.

GTundtv.SS.II.85. jeg fik baade paa Kassen

og paa Enden, baade af Næverne og Tara-

pen. 6V/tond.B-S'.376. Lærer S. . . brugte

Tampen meget Vittig. AarbSorø.1924.33. || i

talem. olgn. flette tamp til sin egen ryg,

(1. br.) binde (flette) ris (0.4.3) til sin egen

ryg. Oehl.IX.167. tampen brænder, nav7i

paa en børneleg, hvor en (ell. fiere) af del-

tagerne skal finde et gemt lommeiørklcede og

under søijningen vejledes ved tilraabene „tampen
hrnnder (lidt, meget, slet ikke)" (rimeligvis

med udspring fra en gi. julemorskab, idet

skolebørnene tidligere ved juleferiens begyn-

delse (Thomasdagen, 21. decbr.) bragte lære-

ren gaver og legede i skolestuen, rykkedes om
tampen og til sidst opbrændte den; se NatTid.
"/,1937.9.sp.2). Winth.SS.22. Kierk.IV322.

Bang.S.217. se videre (spec. om overf. anv.)

u. II. brænde 2.i. jf. i-^): Nogle (matroser

var) ifærd med at lege . . „Tarapen gaaer
TundVWKorfitsen.TO.I.ll. 1.2) 4^ ende
af et tov (en line, en trosse) ell. en (anker)

-

kæde (mods. Bugt f2.3 slutn.) ell. Langtov^.

vAph.(1759). Tampen af et Toug. Harboe.

MarO. Tampen af Storsejlsskodet.Drac/twj.

SS.84. han . . holdt Tampen af Linen i

venstre Haand og havde surret Linen flere

Gange rundt under krmene. sa.LK.108. sætte

en Boje paa Tampen af Kæden. Scheller.

MarO. jf. bet. l.i : Styrmanden griber Mærse-
faldet og slaar med Tampen af dette løs paa
Kokken. Buchh.FD. 139. \\ i særlige udtryk

for at lade et tov, en ankerkæde løbe ud (fire,

give los derpaa) lige til den yderste ende

(tampen); især i forb. m. stikke (1 1.8. 1-2,

38.8) som stikke tampen (af tovet) fra
sig (SøLex.(1808). Wolfh.MarO.346), stik-
ke (anker)kæden (ell. ankeret^ ud til

tamp (OscJen8.IN.51. EWessel.Orlogsmin-
der.(1926).57) olgn. (skonnerten) rider haardt
med Kæderne paa Tamp. KnudAnd. 1111.19.

overf.: stikke tampen fra sig, (jf. i sa.

bel. stikke tovet fra sig u. II. stikke 8.2^

opgive aanden; dø. Drachm.S.91. være til

tamp med, være naaet til ende med; mangle.

Seheller.MarO. 1.8) (især i (folkeligt) talespr.)

remlignende stykke tøj, skind olgn. (jf. Dragt-
tamp); spec: spændetamp (i frakke olgn.).

(han) spændte Tampen i sin Jægerfrakke.
Eneberg. Helligbrøde. (1900).4. AndNx.FD.8.
i) (dial.) (kolbeformet blomsterstand af)

i mhammer; muskedonner (2) (jf.

Kertamp olgn. JTusch.251); se Tampe-
' dun.

2) (især dagl.) om noget stort, kraftigt olgn.

2.1) stor, svær, kraftig, stærk (mands)'

j

person (voksen ell. barn); (kraft)karl;

I

knippel (3); prygl (2.2); ofte (nedsæt.) med
\ forestilling om plumphed, grovhed, klodset-

hed, uvornhed: lømmel; ogs. med mere ube-

stemt (afsvækket) bet.: fyr (II. 1). JHSmidth.
Ords. 160. *Vil Ingen hjelpe ham i Kamp?
I

Herakles ei, den svære Tamp? Winth.Digtn.
225. Hans var jo en stor „Tamp"; han var
næsten 7 A.a.T.AntNiels.FL.1.4. jeg havde
ingen Grev Reventlov eller Grev Schimmel-
raann, eller hvad de rige Tampe hed, som
tog sig af Baggesen og Oehlenschlåger.

Schand.TF.11.75. Karl var en frisk, gavtyve-

10 agtig Tamp som ingenting bed paa. Gaden
havde opdraget ham. AndNx.PE.lII.216. jf.:

det er nogle Tampe til at drikke. Søiberg.KK.
11.31.

II
med nærmere bestemmelse, især ved

præp. af ell. (sjældnere) til. Anni bliver Kæ-
reste med en stor Tamp af en Sømand.
SvLa.(Pol.''/i.il901.1.sp.6). saa er der en . .

Tamp til Lærer, der vil have stavet til

\\\orlox.KMunk.F.72. (især dial.) m. flg.

subst. uden præ,p.: Min Hustru har faaet

20 en Søn, en stor Tamper hieng. OlesenLøkk.
NH.I.125.

II
ofte som sidste led i ssgr., navn-

lig skældsord (se Beg-, Bonde-, Hunde-,
Jøde-, Slave-, Snyde(r)tamp^; saaledes i

talrige (mere tilfældige) ssgr., hvis første

led betegner vedk. persons stand, stilling

olgn.: Skomager- (Schand.Fort.472), Slagter-

(JHelms.G.139), Smede- (Schand.TF. 1.153),
Socialisttamp (Wied.TK.35) ofl. 2.2) om stort,

kraftigt, ogs.: klodset, voldsomt, ubehageligt

30 dyr; karl; fyr; bæst. Gedden var en Tamp
paa over ti ^\ind.AndNx.AH.74. De spiste

ofte Hummer, kæmpestore Tampe. EKorne-
rup.NyeJapan.(1922) .131. om en hund: Vil

han ligge rolig, Tamp! Kandarius.LP.49.
Saadan en glubsk Tamp\ Elkjær. NT. 127.

2.3) om stor , tung ting. disse store Tampe
af Romaner, dem ku' han læse ud paa en
'Nat.KLars.Ci.96. Sandsugeren (stødte) paa
en ca. 9000 Aar gammel Stub; det var en

40 Tamp, der maalte ca. 4 m i Omkreds.
AFang.IK.51. UfF.

3) (af bet. l.i ; m. h. t. bet.-udviklingen jf.

Kat 8.2, Prygl 3, I. Ris 5 ofi.) om (et ell.

især fiere) slag af en tamp (I. l.i).
||

(især

emb., jur., ^i.) i forb. m. I. Slag I.2: 27

slag tamp olgn. Directeuren for en Straffe-

anstalt kan bestemme Straf for ringere For-

seelser (fx.:) Legemlig Revselse af indtil 27

Slag Kat, Tamp eller Rotting. Lov*/iil850.

50 §1. VKorfitsen.TO.I.16. Seheller.MarO. \\ nu
især (dagl.) obs.: tamp, om slag af en tamp,

ell. med mere uhest. bet.: klø; bank; prygl;
tærsk, (især i forb. faa (sine) tamp^. Der
blev talt om adskillige Søe-Straffe, og jeg

lærte, at det var fornemmere at faa Kat
end Tamp.HHans.PD.22. Mcsterlectiekarlen

var . . i sine egne Øine . . en ganske anden
Person, end den stakkels Pebling, der havde
. . faaet Tamp til Ilverdagsconfekt. liahb.E

60 1.108. Det er (skibs-) Drengen, som faaer

sine Tamp ved Kanonen. Goldschm.R.30. De
. . lovede kokken de forfærdeligste tamp,
hvis han ikke passede skibet godt. NMøll.K.
223. LovNr.l29'U1905.§5(se u. Rotting Z).
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Theodor undgik de Tamp, han saa inderligt

havde iort]Qi\t.Buchh.FD.131.

II. Tamp, et. [tam'/>] {vhs. til tampe;
talespr., sj.) det at tampe (løs paa noget);

tampen, til tampe 1.2 : Fra de folkelige

Kælderetablissementer skraldede Raab og
Latter, Klavertarap, Bækkenslag og Trom-
mehvirvler. Brodersen.T.56.

tampe, v. ['tam&a] -ede. vbs. -ning
(s. d.), jf. II. Tamp. (no. d. s., nt. tampen;
af 1. Tamp) I) til I. Tamp l.i (og 3). I.l)

tildele (en) slag med en tamp (som straf,

tugtelse); give (en) tamp (3); nu især

(navnlig dagl.) med mere ubest. bet.: banke;
klø; prygle; tærske, (kongen) lod (oprø-

rerne) ta.m]^e. Schousbølle.Saxo.507. i alle Til-

fælde, hvor nogen skal tampes, maae den
Strafskyldige under Tampningen foruden
sin Skjorte alene være iført en tynd Trøje.

Cit.l793.(SøkrigsA.'Gggg4r). *Du skal gaae 20

med Sækkelærred
|
Paa din bare Krop en

Maaned.
|
Du skal desforuden tampe

|
Een-

gang ugentlig din Ryg.Hrz.Lyr.I.Så. Tænk,
om De pludselig blev saa stærk som han og
kunde tampe hele Skolen. Esm.1.105. tam-
per vi ikke Rakket, tamper Rakket os!

Wied.S.180. \\ med adj. (som obj.-præd.),

adv., præp. olgn. Overlærer Krog har . .

tampet Drengen ordentlig igjennem forleden

paa Skolen. Schand.AE.202. fra jeg (0: en 30

kadet) stod op, til jeg blev tampet til Køjs.

Esm.II.196. Jeg har selv set ham tampe fire

Gavtyve af i sraaa 10 Minutter. BerLiisb.

MT.II.106. den stakkels . . Hund bliver

tampet ihjel af Husets Folk. KMads.Fran-
skeIllustratorer.(1929).17. 1.2) (især dagl.)

som udtryk for at slaa haardt (vedhol-
dende) mod ell. paa noget ell. (uegl.) at

udføre et arbejde med voldsomhed,
kraft, energi, ihærdighed.

|| (jf. II. 40

Tamp} m. h. t. (larmende, ukunstnerisk)

musikudøvelse, især (jf. tærske} i udtryk som
tampe i klaveret, i tangenterne olgn. Mæn-
dene nede i Parken . . tamper løs paa Trom-
merne.jEZomerwp.Z/iodra.('i9i2}.i6(?. en Per-

son der tampede Yazz eller Shimmie . . paa
et Nattebal. ORung.StjaalneMasker. (1923).
47. Klaveret er saa lynende falsk, at jeg ikke
mere kan høre Forskel paa Tonerne, jeg

bare tamper i og tamper i.KMich.F.191. jf.: 50

et selvspillende Klaver, der ustandselig
tampede den samme Melodi. DagNyh.'^U
1924.2.sp.3.

II
m. h. t. kortspil: (sidde og)

tampe i kortene, spille meget ivrigt (egl.:

med slag i bordet) og vedholdende. MLorent-
zen.R.II.152. \\ som udtryk for at gaa stærkt,

overlegent løs paa en modstander ell. modpart,
grundigt overvinde ham: „banke"; slaa;
gøre det af med. den Deel af Schlegels Kri-
tische Schriften, hvori Voss er tampet, e'o

Wilst.(Hjort.B.II.294). han (er) nemmere
at tampe af (0: i kortspil). SvLa.K.78. den-
gang tampede (danskerne) alle andre Ama-
tør-Modstandere (i fodbold). Tre fraLands-

holdet.(1933).35. \\ om energisk, vedholdende
indprentning af lektie, kundskaber olgn.:

tampe noget ind i en, banke (II.3.i), terpe,

tærske noget ind i en. en Student . . skulde
tampe det (græske sprog) ind i os. CLiith.

FA.75. Fleuron.VS.32. I sit Arbejde med
Eleverne viste han den samme Flid. Utræt-
telig blev han ved at tampe Scenerne
igennem, til de sad isLSt.AKirkeby.OlafPoul-
sen.(1917).52.

\\ (jf. III. stampe 3; ikke i

rigsspr.) være i anstrengt virksomhed uden at

opnaa noget væsentligt resultat (uden at komme
af stedet), vi hgger og tamper paa Stedet
(0: i en motorbaad) Time efter Time.J.ndiVx.
MD.41. jf.: den Elektriske . . tampede sig

frem med øredøvende, uafbrudt Klemten.
sa.PE.IV.152.

2) 4^ '^^ I- Tamp l.a: flette de yderste ender

af de enkelte snore (dugter, kordeler), hvoraf
et tov bestaar, sammen for at forhindre det i

at flosse op; katte (3). Amberg. En tampet
eller kattet 'E,nåe.Funch.MarO.I.49. Sal*
XXIII.54.
Tampe-, i ssgr. ['tamJa-] af I. Tamp

ell. (til dels) tampe, -dun, subst. (dial.) af

I. Tamp 1.4: frøuld af dunhammer, (han)
sov paa Dyner, der vare fyldte med Bøge-
løv, Avner, Tampedun eller andet deslige.

NRasmSøkilde.B.138. -leg, en. (jf. Tam-
per; nu næppe br.) drengeleg, hvori der gives

tamp (3). Ved Tampelegene tog man Pap-
kaart under Trøien og lod det skralde paa
Rygstykkerne. Ing.Levnet.II.18.

I. Tamper, en. (1. br.) person, der

tamper (med en tamp); spee. om deltager i

børneleg (en slags blindebuk; jf. Tampeleg}.
Legeb.l.a.8

II. Tamper, en. se I. Tamp.
Tamper-, i ssgr. ['tam&ar-, ogs. 'tam'ftar-]

(fra mnt. tamper, temper, af mnt. quatemper,

jf. <j/. quatember, hvorfra da. Kvatember,
kvartal, ell. den dag, med hvilken et (kirkeligt)

kvartal begynder, tamperdag. vAph.(1759).
350. JBaden.FrO.1.319. Meyer.''879); af lat.

quattuor tempora (jejunia quattuor tempo-
rum), de fire (faste)tider; især foræld.) i ssg.

Tamperdag og dertil hørende ssgr. -dag^, en.

(ænyd. glda. tamper-, temperdagh, sv. no.

tamper-, temperdag) opr. katolsk fastedag

ved hvert kirkeligt kvartals begyndelse (Kath
Ordb.40), i Danmark (i alm.) onsdag efter

askeonsdag, efter pinsedag, efter 14. septbr.

(korsets ophøjelse) og efter 13. decbr. (Lucie-

dag), til tider ogs. med faste kalenderdage:

2. (ell. 16.) marts, 1. juni, 21. septbr. og

14. decbr. (ogs. spec. om aarets første dag af

denne art); anv. som mærkedag, hvorefter

varsel toges om vejret, ell. som mødedag for en

særlig domstol (se Tamperret^ olgn. I Egte-

skabs Sager dømmis paa de fire Tamperdage
om Adixet. DL.l—3—8. Politivennen.1801.

2645. Fra den Kant, Vinden blæser paa
Tamperdag, (d. 16de Marts) vil den vedblive

at blæse et Fierdingaar. r/»ieie.///.5. Fr
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30

Grundtv.LK.U3. Halleby.182. Feilb. -her-
re, en. medlem af tamperretten. Holb.Bars.

IV2. -penge, pi. penge, som skolebørnene

bragte læreren paa tamperdagen før jul. Lol-

lesgaard. Nykøbing Katedralskole. (1932). 31.

-ret, en. domstol, der (indtil institutionens op-

hævelse if. Forordn.^/1x1797) samledes paa de

fire tamperdage og dømte i ægteskabssager, og

hvis medlemmer var stiftamtmanden og (ka-

pitlets) stedlige gejstlige, for Sjællands vedk. {o

dog (fra 1681) konsistorium ved Kbh.s uni-

versitet; kapitelsret. Sagen kom for Tamper-
retten, hun paastoed Ægteskab, hånd søgte

Udflu^'ter, og ved adskillige Procurater-

Stræger forqvaklede saaledes Sagen at hånd
blev friekiænt for Ægtesksih. Holb.Bars.III. 5.

Folk, som hørdte os tale, skulle tencke vi

holdt Consistorium eller Tamper- Ret. sa.

Kandst.II.3. (jf. Werl.Holb.^248). *Tamper-
retten bukker sig,

|
dømmer: Konge! gift 20

kuns åig.PAHeib.US.612. Norvin.UR.I.214.

II
hertil ssgr. som Tamperrets-dom (jf. Ka-

pitelsdom;, -kendelse (PAHeib.R.II.73),
-sa? (Holb.Ep.IV.235. SaVXXIII.55) ofi.

Tampning;, en. vbs. til tampe. I) til

tampe l(i); især (foræld.) om straf med en
tamp. ResoU*'»1793. VKorfitsen.TO.I.16.
Scheller.MarO. 2)^ til tampe 2 ; ogs. konkr.,

om kattet tovende (jf. I. Katning^. Harboe.
MarO. SaUXXIII.54.
Tamtam, en. [tam'tam] best. f. -'en

[-'tam'o)n] flt. -'er [-'tam'ar] (HelgeKaarsb.
HM.12) ell. (1. br.) -s (Suenson.B.1.266).

(fra ty. tamtam, fr. tam-tam, ;/. eng. tom-
tom ; eyl. et i^idisk (lyd)ord) egl. om en indisk

(ell. hos vilde folkeslag brugt) tromme; nu
især (J^) om et musikinstrument, bestaaende

af en udhamret, hvælvet metalskive (bækken);
gongoTig. Meyer. ^ OpfB.^III.477. Orchester-

instr.22. jf.: *Intet Taratambulder, Ner- 40

verne sprængende,
|
Ordnet og bundet Mu-

siken skal stsrn. Drachm.DM. 186. Tamtam-
slager (se u. Slager 1). Pynteur, saakaldt
Tam- Tam Ur, i rød Emailleindfatning.
PolitiE.Kosterbl.'U1924.1.sp.l.

f. Tand, en. [tan'j Høysg.AG.46. (dial.

Tænd. AntSieh.FL.1.95. Gravl.EB.132. Univ
lil.1.353. Thorsen.61. jf. Dania.IX.29. Feilb.

Tlnd(e) ofl., se Tind). flt. tænder ['tæn'ar]

(Uoysg.AG.46) ell. (dial.) tænd (Grundtv. .'q

PS.V415icK> Ven). Krist.Ordspr.347. jf.

Feilb.). {glda. tan(d), tæn(d), æda. tan (Brøn-
dum-Niehen.GG.III.166f.), sv. tand, no.

tann, oldn. tpnn, ty. zahn, holl. tand, eng.

tooth, sideform til got. tunJ)U3, lat. dens
(gen. dentis; ;/. Dentist^, gr. od6s (gen.

odontos;
jf. Mastodont), samt muligvis til

1. Tindf)
I) (hvnrt af de i række siddende) smaa,

haarde (ben)legemer, der hos mennesket og m
lisse dyr (pattedyr, krybdyr, benfisk ofl.) med
• n fri del (kronen) rager frem i mundhulen og
rned en dcekket del (roden) er nøje knyttede til

xkeleitet, i alm. fæstede i en hule i kæbebenet,

og som hovedsagelig er indrettede til at

findele føden (gribe, afbide, sønderrive,

knuse, male den); ogs. (hos mennesket) om
kunstig efterligning heraf (af guld, ben olgn,),

fastgjort paa tandroden (ved en stift) ell. paa
en særlig plade (jf.: I Dag (0: til et middags-
selskab) skal jeg vel møde med Kjole, hvidt
Halsklæde og 'HzinåQx.HCAnd.BC.lV.270).

II (jf. Elefant- Rosmertand ofi.; 1. br.) om
stof, materiale, hvoraf disse legemer bestaar.

et Thorsbillede af tand.AOlrE.NG.198.
\.i)i al alm. Dine Tænder ere som en Hjord

klippede Faar, som komme op af Svømme-
stedet, som allesammen føde Tvillinger, og
blandt hvilke intet er ufrugtbart. i7ø;s.4.2.

de kiødædende Dyr have andre Tænder, og
de græsædende, a.ndie. Basth.AaT. 15. Stærk-
odders Tand hin svare (0: tunge),

|
Hun

som vog (o: vejede) saamange ^unå. Grundtv.

Heimd.64. Anat.(1840).1.146. LandbO.IV.
636.

1.2) med bestemmende (attrib.) adj. (se ogs.

u. bet. 1.3, 1.5 og I.t). *Snart voxer op den
liden Ulv,

|
Med hvassen Tand i Munde.

Oehl.Helge.(1814).5. PMøll.(1855).I.22(se u.

stumpet 1.2^. *havde hun ikke smækre
Arme og de klareste Tænder? JVJens. Di.55.

*Den længste Tand har Narhvalen. sa.Z)i.*

128. han viste en uhyre Rad af emaljehvide

Tænder, men Guldet blinkede ora deres Rod,
0Rung.VS.61. skarpe tænder, se u. III.

skarp 1.1 og 7.2. dobbelt, enkelt tand,
se u. dobbelt 2.1, II. enkelt 2.2. falsk
(Chir.(1845).1.29. HCAnd.BC.IV.155) ell.

(nu) forloren ell. kunstig tand, se u.

forloren 3, kunstig 5. hul tand, se IL hul 1.

lange tænder (jf. u. bet. I.5), tænder,

hvis halse er mer ell. mindre blottede (p. gr.

af sygelige tilstande ell. alderdom). Nord
ConvLex.*V1.583. CollO.(se u. stramtandet

1/ FemRadioforedrag.(1942) .30. skæve tæn-
der, spec. om tænder, der sidder skævt i

tandrækken. Sal.XV11.933.

1.3) (jf. Mælke-, Skifte-, Visdomstand^ t

udtryk for tændernes fremkomst (jf.

Frembrud, I. Skifte 3.i), udfald olgn. *I

min spæde Barndoms Stand, |
Før min

Gumme hafdo Tand. Kingo.SS.111.243. At
befordre Tændernes Udbrud hos Børn.

Frupnt.(1799).IVl. Thiele.III.101(se u. Ben-
tand^. Melketænderne . . erstattes ved bli-

vende Tænder, dentes permanentes. .4no<.

(1840). 1.154. II
faa tænder (vAph.(1759).

Hun kundo huske, jeg fik den første Tand
og Familieglæden herover. HCAnd.(1919). V
355. jf. 1. faa 3.y, fælde (II.I.2), skifte
(III.3.1) tænder, have (faaet) alle sine
tænder (overf.: en Kulde, som har alle

sine Tænder (o: bider slemt). Tode.SJ.1.346)

,

ikke have en tand i munden (spec:
have mistet alle sine tænder, være gammel,

affældig. Holh.Jean.I1 .2. JVJens.RF.52.
KMunk.EI.120) ofl. \\ spec. i udtryk for tab

af en ell. fiere tænder ved (landlæges) tand-

XXIII. RentryW «*,', 194« 47
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udtrækning, ved stød, slag olgn. dersom han
slaaer sin Tjeners Tand eller Tjenestepiges

Tand ud.2Mos.21.27. at lade alle sine Tæn-
der udrykke. Holb.Ep.11.231. bide, trække
en tand ud, se u. I. bide l.a, trække, talem.:

Mau.6141(se u. tandlos I.2). en skilling af

hans pung er en tand af hans mund, se

Mund 1. (øje for øje og) tand for tand,
som udiryk for, at der (efter gl.-testamentlig

opfattelse; jf. 2Mos.21.24, 3Mos.24.20, 5Mos. 10

19.21) skal bødes (ydes og kræves bod) Uge

for lige (med bibet. af (snæverhjertet) ubarm-
hjertig strenghed), dersom der skeer Ulykke,
da skal du give Liv for Liv; Øie for Øie,

Tand for Tand, Haand for Haand, Fod for

Fod. 2M0S.2I.24. I have hørt, at der er sagt:

Øie for Øie, og Tand for Tand. Men jeg

siger Eder, at I skulle ikke sætte Eder
imod det Onde. Matfh.5.38. vAph.(1759).
Øje for Øje og Tand for Tand, saadan var 20

det bleven. ErlKrist.DH.168. jf. bet. I.7:

slaa den tand ud, (talespr,, især jarg.,

dial.) opgive det, man har tilstræbt, planlagt,

ønsket; lade det (forehavende) fare. „Kunde jeg

faae mig et got Rør (0: spadserestok), saa
vilde jeg nok spendere en marks Penge, eller

tre, derpaa." — „Ach! Monfrere kand intet

smukt Rør faae under 6 Rixdaler."— „Gud
bevare mine 6 Rixdaler nej, det er da best

at slaae dend Tand ud." Holb.llJ.III.6. 30

Biehl.DQ.III.176. CBernh.NF.II.38. Aakj.
VB.233. Slaa nu hellere den Tand ud nu
straks. Hun og du tilhører to Verdener,
som nok kan mødes, men aldrig følges. /pse«.

Venus.(1907).83. (nu næppe br.) med nær-
mere angivelse af det attraaede: Deres Vel-

byrdighed slaaer Tanden ud efter at være
Konge. Biehl.DQ.IVSOO. jf. lækker I.2 (og
Lækkertand^ ; *Naar Gjæsterne er borte,

kan
I

I drikke 01 af Hælding
|
Udslaa den 40

dyre lækre Tand
|
Og æde Æble-Skrælling.

Falst.34. (tidligere) spec. i ssgr.: slaa
kaffe-, kød-, smør-, vin- (Moth.S460),
æbletanden (smst.TSO) olgn. ud, lade

sin lyst til kaffe osv. fare. *Hvis derimod var
Synd at drikke bare Vand,

|
Fik mangen

Lyst dertil, slog ud sin Caffe T&nd. Holb.
Paars.157. *Det er en Jammer dog, de
stakkels Nødder skulde

|
Vantrives saa i

Aar, og ikke blive fulde:
|

Vi maa saa 50

gjerne da slaa ud vor Nødde-Tand. LTAwra.
Poet.261. Hofsorg tilsagt fra i Morgen af . .

Vi maatte altsaa slaa den Gildes-Tand ud.

Fich.D.221. se videre u. Kaffe-, Kød-, Smør-
tand, have ondt for tænder, se bet. 1.5.

snakke for tænder, se bet. 1.9.

1.4) i udtryk for tændernes pleje, rens-
ning olgn. Tænderne maae toes om Mor-
genen og efter hvert Usi&Mid.JSneed.V1.338.
Lidt varmt Vand til Tænder (0: børstning af 60

tænderne olgn.) og Barbering om Morgenen.
Rønberg.GK.112. især i forb. som børste
(Vn.l), rense (ILl.a), stange (I.3), stikke
(n.2.1), suge (l.i), sutte (ILl.a) tænder-

(ne), se børste osv. om tandlægens konser-
verende behandling: fylde, plombere en
tand, se IL fylde l.i, plombere 2.

1.5) { udtryk for unormal, sygelig,
urolig, smertelig tilstand i tænderne;
især i udtryk som have ondt i tænderne
(Moth.TåO. e. alm. jf. ndf.), have orm
(2.3) i tænderne, have ormstukne (2),

ormædte (2), ømme tænder, det mud-
rer (4.2), mukker (II.2) i tænderne olgn.,

se Orm osv.
||

(tidligere) i talem., som udtryk

for at være død. dens tender verker ei, som
bygte det huB.Molh.T50. Han har ikke mere
Ondt i Tænderne. vAph.(1764). være mullen
om tænderne, se I. mullen 1.

|| (jf. ømme
tænder (u. øm); især dagl.) i udtryk for

(virkelig ell. foregiven) unormal, sygelig til-

stand i tænderne som følge af spisning af
visse (sure, søde) sager. Mange Mennesker .

.

har ondt ved at spise Æbler . . fordi de faar

„sure Tænder" af dem eller „lange Tænder",
en vis Ømtaalighed af Tænderne, saa det
„hviner" i dem og smerter ved Tygning;
det skyldes Syrens Indvirkning paa Tand-
halsen, naar denne er blottet et eller andet
Sted. Sundhedstid.1917.313 (jf. u. bet. I.2).

mus i tænderne, se I. Mus 2.2.
|| (jf. bet. 1.3

og IV for f3.2 og) 12.2^ især om spædbørn
i tandbrudsperioden: være syg (Heib.Ungd.
159. Thorsen.Afh.il.27) ell. især have
ondt for tænder, lide under, være syg,

forpint p. gr. af tændernes frembrud. Hrz.D.
1.48. YortHj.Il,1.163. uegl: Drachm.DM.42.
om dyr (plag): Ugeskr.f.Landmænd.4R.II.

(1871).575. jf.: et Krampetilfælde, kan jeg

tænke, for Tænder mBia.skee.CBernh.NF.II.

69.

1.6) (jf. bet. 1.7 og l.ia^ i udtryk for tæn-
derne som bide-, tyggeredskab , an-
grebsvaaben olgn.; ogs. (især Qp ell. i talem.)

som udtryk for vedk. persons ell. dyrs mund
(gab) ell. for personen, dyret selv (med fore-

stilling om glubskhed olgn.). jeg vil sende
Rovdyrs Tænder imod dem. 6Mos.32.24.
Bierne i Mark blant Blomsterne sig svinger,

I
De sanker flittig, men dog tidt til andres

Tand. Brors.322. *Her hvæsser Rovdyr ei

sin graadig Tand imod
|
Den trygge Faare-

hiord.Riber.il.257. *Saaret jeg (0: lammet,

d. V. s. mennesket) flyede fra Ulves Tand.
Ing.RSE.VII.162. Fru J. holdt af Krydder-
tvebakker og i det hele af alt, hvad der

knasede mellem Tænderne. Bang.SG.43. læk-
ker tand, se u. lækker l.a. talem.: koen
malker af tanden ell. gennemt ænderne,
se u. Ko 2.3, malke 2. (dial.:) At kunne spise

meget, heder . . at være lovlig til Tanden.
Junge.136. sen til sin tand, langsom til at

spise. UfF.(spøg.:) du har gode tænder,
du kan bide en snaps oxer (jf. I. bide l.a/

AarbHolbæk.1941.121. Feilb. || bløde tæn-
derne, (nn næppe br.) faa noget at drikke.

JFriis.59.
|| (jf. flg. bet.-gruppe; især dial.) m.

præp. i or, i udtryk som (faa noget, lidt ell.
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være noget) for tanden, (faa noget, lidt,

være værd) at spise, æde. Dets Frugt er lyste-

lig, men maa u-plukked staa,
|
Den ej for

Tanden er.Helt.Poet.G. (de) istemmede Kla-

gen over Sulte-Fode . . Man maatte hjem . .

for at faae Noget for Tanden.Grundtv.Saxo.

111.291. Det deiligste Grønfo'er fik jeg

(o: et æsel) om Panden,
|
Men det var for

Oiet og ikke for Tanden. /?tc/».iVZ).33. Nu
kan vi vist trænge til at faa lidt for Tanden! lo

Pont.FL.(1892).35. Feilb. UfF. ||
(især (fl

ell. diiil.) m. præp. under, den haardeste

Dod en Misdædere kunde faae, var at tykkes

under (dragens) Tænder. Schoushølle.Saxo.

319. Kiod-Limet er meget mort under Tan-

den og opløses i Yai,nd.vAph.Nath.IV354.

her bløder Broder under Tigrens Tænder.
FGuldb.I1.123. smelte under tanden, se

III. smelte 3.2. (jf. foreg, iet.-gruppe.) faa
noget under tand(en), faa noget at spise, 20

æde. Lunde.F.148. Stranqe.P.I.149. || hugge
(OscJens.SL.87. KnudAnd.HH.lll), slaa
(Winth.ND.91. KBecher.S.111.87) ell. især

sætte (FrHorn.SomnPoet.lOO. JPJac.J.38.

JVJens.Di.54) (sin) tand ell. (sine) tæn-
der i, bide (kraftigt) i ell. af, spise, æde
(noget), (hundene) slog Tand i hinandens

lo. Elkjær.RK.121. Saa . . bid mig. Gør det!

Sæt Tienderne i.ErlKrist.DH.125. || vise
tænder ell. (1. br.) tand (JVJens.TL.89. 30

sa.Di.*78), spec: (ligesom et rovdyr, en hund)
løfte læben, blotte tænderne paa en truende

(snerrende), bidsk maade; m. videre anv.:

opføre sig, optræde paa en truende, bidsk

maade. Nu gav hun gode Ord, nu viiste

hun ham Tænder. Jlolb.Paars.9. Lad Ver-

den kun true og Tænderne vise,
|
Jeg vil

min livsaligste Jesum dog prise. Brors. 159.

Et glubende Dyr . . som viser Tænder ad
uskyldige Fo]k.l{ahb.Tilsk.l797.530. Heib. 40

ND.83. (han) viste Tænder som en Hønse-
hund, der har Uyålpe. Schand.SB.42. Ogsaa
U. S. A. viste tænder mod England, men kom
først 1812 i krig med det. NKrarup.Danmark
1S01-1814.(1940).57. om hav(flade): være i

oprør („vende det hvide ud af øjnene"). Mau.
11.413. Saa viser Havet Tænder. De grønne
l'Hk'fT faar hvide Khmme. Gerdes.Deblaa
i-'irdnier.(1943).10.

|| bevæbnet (Levin.

\Vud.Fæd.220), væbnet (HCAnd.ML.245. 50

Etlar.DV240), rustet (KMunk.(JS.134) til

tænderne olgn., {tilsvarende udtryk i ty.,

ng., fr.; egl.: iført panser, saa at (næsten)
un tænderne er synlige) rustet, væbnet til det

iderste. en, der var pandsret op til Tæn-
U'Tne.Ev).(1914).lV205. (brandmajoren) hav-
de en til Tænderne bevæbnet Brandmand
. , som Skildvagt foran sin Port. Schand.VV
278. om befæstet sted: Han havde siddet tro

Aar Fange paa dette samme til Tænderne to

befæstede ii\ot.JVJens.SS.49.
||

(nu næppe
In.) som udtryk for (dum)dristig, fræk ad-

færd: (lige) ind i tænderne paa en, lige

op i ens ansigt (I.2), Deres Folk narrede

Dem ind i Tæxvderne. Rask.Br.11.48. (stu-

denter) blande sig i Alt . . og boute op lige

stik i Tænderne paa al sund S&nds. Dick.

SØ. 16.
II

kamp paa tænderne, (efter

udtr. krig paa kniven (se I. Kniv 2); 1. br.)

forbitret, hensynsløs kamp (til det yderste).

DagNyh.'U1928.1.sp.2.

'•7) (jf- bet. 1.6J i udtryk for (tæn-

dernes særlige tilstand som vidnesbyrd om)
appetit, lyst til (god) mad og drikke.

det ravgule 01 fra Fad . . hvor mine Tæn-
der længes efter det! JFJens.i3i.53. spec. i

udtryk som mine tænder løber (Moth.

T50), rinder (III.3.2) ell. i alm. i udvidet

form: mine tænder flyder (vAph.(1759)),

render (lY 9.2) ell. (nu især) løber i

vand (se II. løbe 11. 1). i lign. anv.: han
vander ell. vandes tænder (se u. vandej

ell. (sj.) hans tænder vædes (Oehl.PSkr.

11.39).
II

faa, have blod paa tand(en),
se u. Blod 1.1.

1.8) i udtryk for tændernes bevægelse
under kulde(gysen) , angst, fortviv-

lelse, raseri olgn.; i forb. som tænderne
gungrer, hakker, klaprer (i munden
paa en) ell. gungre, hakke, klapre
(med) tænder(ne), se u. gungre 4, II.

hakke 1.6, klapre 2.5. bide tænderne
sammen (se I. bide l.i; jf. med sammen-
bidte tænder u. sammenbidej, skære
(med) tænder ^se IV skære 9.2j ell. (mindre

br.) m. lign. anv.: gnirke (1), gnirre (2),

gniske, gnisle (1), gnisse, gnistre (II.2),

grutte (2), knase (2), knirke (I.2), knuse
(1.4), skure (IV 2.i), skærpe Cl.i slutn.)

(med) tænder(ne), male sennep med
tænderne (se Sennep 2.2), bide sine

tænder i skaar (se II. Skaar 4) ofl. tæn-
ders gnidsel, se Gnidsel.

1.9) (jf. bet. \.\o) i udtryk for tændernes
forhold til talen olgn. || i forb. (i)gennem
ell. (nu især) (i)mellem tænderne, i ud-

tryk for skødesløs (utydelig, hviskende), skab-

agtig (sippet), forbitret (sammenbidt) maade
at tale paa. det er i sandhed en nydelig Pige,

hun er saa peen, at hun taler igiennem Tæn-
derne, hun kand ikke tale om sit Tørklæde

eller Skiort, uden hun siger med Permission.

llolb.Bars.il. 3. Hvad er det, du staar og

visker imellem Tænderne? KomOrønneg.f.
175. (man) mumler en Forbandelse imellem

Tænderne. VKorfitsen.TO.il. 58. Aa, det mod-
bydelige — Menneske! hvisler Mor ud mel-

lem Tænderne. UansPovls.HF.188. et Spørgs-

maai, der pludselig røg ud mellem hans Tæn-
der. MartinAHans.NO.23.

II
sætte (Nysted.

Rhetor.57) ell. have (Heib.Poet.V22) ell.

(nu) holde tand for tunge, («t;. hava
tand for tunga; ;'/. bet. l.io; især CD) tilbage-

holde en ytring (som ikke bør komme frem);

tie (i rette øjeblik). Hånd kand ei holde tand
for t\xnge.Moth.H237. Der seer I hvad det

er at icke give Agt paa lille Johanne, og
icke holde Tand for Tunge i Tide. ifom

47«
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Grønneg.1.318. PMøll.ES.1.151. Hører du
det, min egen Unge,

|
Nu maa Du kjønt

holde Tand for Tunge
; |

Vor Faer . . trænger
haardt til en Midd-dgs-Lnnr.Rich.SD.lOS.
JakHans.NeropoUs.(1899).61. Feilb. ellipt.,

som befaling: tand for tunge! Oehl.Øen.

(1824).II.34. HCAnd.F.59. Winth.NDigtn.
112. tidligere m. lign. anv.: drag læderet
over tænderne, se II. Læder 3.2. jf. ogs.:

Tauskheds Ta.nå.Keenb.1.407. QJ ordene lo

slipper over tændernes gærde ell. rad
olgn., se u. IV Gærde 1.3, I. Rad 1.2. jf.:

Tænk, hvad du vil; men hold dine Tan-
ker indenfor Tænderne. ZnMd4nd.Zf//.2i3.

||

snakke for tænder, tidligere (jf. lY for

3.1 og ovf. bet. l.s): tale (snakke), før man
har faaei tænder; tale (snakke) taabeligt;

vrøvle. Moth.TSO. Høysg.S.140(se u. lY for

3.1^. nu (dial.): tale forblommet; ikke sige

sin mening. Krist.Ordspr.308.610. Feilb. 20

I.IO) (jf. bet. 1.9^ i talem., der betegner

tænderne som grænse mellem det ydre
(synlige) og det indre (usynlige).

\\

man kan ikke se en længer(e) end til

tænderne olgn. Mau.10084. „Jeg seer 2de
Personer, som omfavne og kysse hinanden,
skiønt Hierterne ere fulde af Had og Fiend-

skab." — „Af saadant lade Mennesker sig og
bedrage; thi saasom de see hinanden ikke

uden til Tænderne, saa holde de ofte deres 30
største Fiender for deres beste Venner,"
Holb.Plut.il. 1. Blich.(1920).XIX.47. Erl
Krist.Ler.(1930).219. jf.: jeg har levet længe
nok til at kunne se bag Tænderne. Tfied-S".

152.
II

det kom ikke inden for hans
tænder olgn., (ænyd. d. s.; nu ikke i rigsspr.)

det (sagte) kom ikke fra hjertet, var ikke op-

rigtig ment, var kun tomme ord. Moth.TSO.
KomGrønneg.1.106. Kongen . . sagde ham
mange smukke Ting, men det kom aldrig 40

inden for hans Teender. Grundtv.Saxo. 1.190.

man var enig om, at Kongens strenge Ord
. . ikke vare komne meget længer, end fra

Tænderne. Ing.KE.II.141. Krist.Ordspr.347.

I.lt) i udtryk for tændernes (særlige) art

som vidnesbyrd om vedk. persons ell. dyrs

væsen, som individuelt kendetegn.
\\

kigge (Fallada.B.471), prøve (Grønb.SV.

187), se (PNJørg.BH.19. Schand.GamleBil-
leder.(1899).82) ell. (alm.) føle (en) paa 50
tænderne, {ty. einem (einen) auf den zahn
fiihlen; især talespr.} opr. vistnok om tand-

lægens undersøgelse af en persons tænder
ell. m. h. t. hest, hvis alder bestemmes efter

tændernes beskaffenhed; i alm. overf.: prø-

ve, undersøge (en) nærmere, med grundig-
hed (ved nøjere prøvelse), jeg lader mig
hverken føle paa Tænderne eller binde Blaar
for 0inene.Biehl.DQ.lV.il. han skulde føle

os paa Tænderne, hvor lærde vi w&xe.Oehl. éo
Øen.(1824).II.201. PalM.IL.III.534. De skal
nu føle disse nye Mennesker paa Tænderne
og skjønne, hvad de duer t\l.Aakj.HS.669.
m. h. t. hest: Kan Du føle en Hest paa Tæn-

derne og mærke, hvor gammel den er?

Hauch.TB.44. man skal dog see en Hest
paa Tænderne, før man kjøber den.Goldschm.
EJ. 36. jf. Ing.L.1.86. || have haar paa
tænderne, se II. Haar l.i.

1.12) (jf. bet. 1.6; især (3) billedl., om
hvad der virker som en bidende (skarp) ell.

især (stadig) gnavende, fortærende, tilintet-

gørende tand. *heis det sorte,
|

Krudt-
besprængte Flag, og brænd Kanonen løs,

I

Viis Dødens Tænder gennem Skudens
Foite. Drachm.D.126. Sygdommens ædende
Ta.nd.GyrLemche.S.III.163. Spøgen savner
TændeT.HBrix.AP.IV105. || især om den
(langsomt) hærgende, ødelæggende tid (aarenes

gang, ælde), (ægypternes) colossalske Begra-
velser, Mindesmærker, paa hvilke Tiden i

adskillige Aartusinde forgieves har trættet

sin fortærende Tand. Junge.320. *Væggen
var baade muggen og grøn,

|
Den havde saa

dyb en Revne;
| Tiden æder med skarpen

Tand,
|
Saa lidet monne hun levne. Oehl.

Digtn.1.92. jf. Mau.10217. spec. i udtr.

tidens tand {ænyd. tidsens tand (Bor-
ding. (Resen.InscriptionesHaffnienses. (1668).
d3f.d4f), ty. der zahn der zeit, eng. the tooth
of time, navnlig kendt fra Shakespeares

„Measure for Measure"V.l) denne Stats

Varighed vil trodse Tidens fortærende Tand.
PAHeib.R.1.59. Af (de) ældste danske
Psalmebøger . . har Tidens Tand ikke levnet

saameget som et 'Blsid.NyerupRahb.1.192.

Eders Gjerning . . er værd
|

i Skrift af

Malm at fæste Bo, beskjærmet
|
mod Tidens

Tmd.Lemb.Shak.XVIII.104. Vægge og Hus-
geraad bærer Spor af Vold, Kugler og Tidens

Tand. Drachm.BK.91. (Ibsens) senere Skue-

spil er svært angrebne af Tidens Tand.
OGeismar.E.26. jf.: *Hara Tidernes Tand ei

bider paa,
|
Hans Kræfter aldrig svækkes.

Grundtv.SS.1.245. spøg. talem.: tidens tand,

der læger alle saar (vil ogsaa lade gro mos
over dette), jf. Spaaner ogSplinter.(1924).13.

2) (især fagl.) om (del af) en ting, et red-

skab, som i form (til dels i funktion) minder
om en tand (1). 2.1) tyndt, langstrakt
(spidst, ofte lidt krummet) legeme, pig, torn
olgn. (jf. Hud-, Søtand^; spec. om (del af)

et redskab (til dels dannet af en tand; jf.

Glatte-, Glittetand ofi.). Naalen eller Tan-
den i et S^ænde.VSO.VII.202. Tand . .

under en Rapert til en Piadej ernsbremse.

Scheller.MarO. Bladguldet (paa bogsnit) po-

leres jævnt og blankt med Fortanden eller

Hjørnetanden af en Hest. Værktøjet med
Indfatning og Skaft kaldes endnu Tand,
skønt Hestetanden er afløst af Blodsten

eller Aga,t.Aarbogf.Bogvenner.1918.71. jf. bet.

2.2: Gribben (vil)
\
søge Nattely paa Fjæl-

dets Tand? EBrand.JP.105. \\ især (i alm.

i flt.) om harve-, hegle-, kam-, rivetænder

olgn. Rivens Tænder. JPPrahl.AC.S2. Oehl.

PSkr.I.120. Ritter eller Tænder (paa væv).

Manufacl.(1872).160. om Roden af hver
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Tand (paa harven) sad en Dusk hvide Græs-
seneT.JVJens.HF.14. en kam med spidse tæn-

der. Hjortø.Kr.53. jf.: en 30 Tands Hesterive.

SorøAmtstid."/7l944.11.sp.5. 2.2) (spidst
udløbende) fremspring, tak (II. 1), ofte

siddende i ensartet række, dannende en takket

(tandet) kant. (især i flt.). (fjer-)Pennene . .

enten slæbe . . eller sprutte, eller have Tæn-
der. Rahb.Tilsk.1797.534. (frimærker) med

fagl.: tandl., med., zool.) ssgr. som Tand-affek-
tion, -agtig, -anlæg, -bakterie, -behandling,
-beskadigelse, -besætning, -bygning (jf. I.

Bygning 3.2J, -børstning, -dannelse, -draaber
(mod tandpine), -eftersyn, -emaille, -fejl,

-fistel, -flade, -flis, -forhold, -form, -formet,
-frembrud, -fyldning, -fæld(n)ing, -hygiejne,

-hævelse, -indsætning, -kirurgi, -lidelse, -lig-

nende, -mangel, -mellemrum, -operation,

takket Rand skælnes ved at tælle Takkerne lo -operator, -pudsning, -regulering, -rensning.

eller „Tænderne''. Fedders.S.11.154. Tand
hovlens Jern (har) skarpe Riller, der dan-

ner trekantede Tænder. Træsløjd.166.
j|
(tøm.)

fremspring til sammenføjning af bjælkeender

(ved fortanding). ForklTømrere.l7.
\\ (jf.

Kalvetand 2; bygn.) om takker paa en murs
overkant (i tandskifte (2)). Kremls fæst-

ningsmur var . . af hvide sten med tæn-
derforoven. NAJensen. Ventetider.(1926).212.

-retning, -spids, -stilling, -substans, -syg-

dom, -udfyldning, -udvikling; spec. (Y,
tandl.) om materiale ell. medikament, der

bruges ved tandpleje olgn.: Tand-kræm ^-cre-

me; jf. I. Kræra 1), -latværge, -middel,

-saft, -sæbe, -vand.
||

(især 0) til I. Tand
2(2): Tand-antal (fx. paa tandhjul), -flade,

-form, -friktion, -indgreb, -mellemrum, -spids,

-stilling ofl. -anker, et. [2.2] (fys., 0)
AarbVejle.1930.7. \\

(især bot.) spids paa et 20 d. s. s. Notanker. HJespersen.Elektroteknik.^

(tandet) blomsterbæger, blad (jf. Bladtand^,

(byg)korn olgn. Drejer. BotTerm.73. (bæge-

rets) Tænder jævnt udløbende i en lang,

sylformet Spids. Lange.Flora.443. Tand (paa

Byg). Bryg.(1941). jf. plantenavne som Galte-,

Horn-, Horse-, Kløft-, Kællinge-, Løve-,

Snotand ofl. ||
(zool.) om fremspring paa

forsk, fugles næbrand. Den hvide Falk . .

har næsten ingen Tand paa Neb bet. Cwvier.

11.(1901). 100. -arbejde, et. spec. (tid-

ligere) d. s. s. -brud. Lægen.VIII.185. Calli-

sen.BK.II.536. -atlet, en. (fagl.) artist (2),

der bærer store byrder i tænderne olgn. Pol.**Ux

1940.11.sp.3.
II

(spøg., sj.) om tandlæge. Berl

Tid.^*/»1926.Sønd.2.sp.2. -baand, et. (jf.

-kårde ; zool.) bælte af flere rækker tænder (hos

visse fisk). Krøyer. III.625. -balsam, en.

(nu næppe br.) salve anvendt som middel mod
DyrhisU.206. De „Tænder", man finder 30 tandpine. Apot.(1791).93. VSO. -bane, en.

langs Næbranden, f. Eks. hos Skalleslugeren

. . er blot tandlignende Fremspring af Næb-
skedens Rand. Boas.Zool.*574. (jf. Skal-

tand^ om takker i hovedskallens knoglefor-

hindelser (sømme) olgn.: LandbO.III.138.
||

(især 0) om savtand (1). Stiksav med kryds-

filede Tænder. AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).
290. »Menneskenes Uforstand

|
gav Egene

til Pris for Savens Tand. KMunk.Navigare

[2.2] en paa steder med stærk stigning an-
vendt jærnbane, som (mellem skinnerne) har
en tandstang, hvori lokomotivets tandhjul

griber ind; tandhjuls-, tandstangsbane. Sal.

IX.llOl. OpfB.*II.236. -belægning, en.

(tandl., med.) lag (af gærende stoffer, syrer

olgn.), der afsætter sig paa tænderne. Panum.
584. -ben, et. (jf. Elfenben 1 slutn.; anat.)

stof, der udgør hovedmassen af en tand (under
7ipcesse.(1941).53. || om (skarpt, kantet) 40 emaillen); dentin. Frem.DN.454. VoreSygd.

fremspring i randen af et hjul, spec. (især 0)
om tak (II.l) paa tandhjul. *Et Barn sig

under Hjulet (0: i en vandmølle) vender,
|

Og knuses langsomt af dets Tænder. //aucA.

Lyr.128. Urmageri.32. Wolfh.MarO.216.
||

(talespr., især dagl., jarg.) billcdl., i udtryk

for en trinvis forøgelse, forhøjelse olgn.; tak

(n..3); trin; grad. Svenskerne (satte) Stem-
ningen endnu en Tand i Vejret (o: ved en

I.109.III.80. -beskytter, en. (sport.)

indretning til beskyttelse af munden under boks-

ning. Haakonson.AltomBokseidrætten. (1942).
123. -bevæbning, en. (jf. -væbning;
især zool.) (et dyrs) udrustning med, forsyning

af (kraftige, farlige) tænder. NordConvLex.
V.507. ViihRasm.VU.160. -bisse, en. (bar-

nespr., 1. br.) d.s.s. II. Bisse 1. JVJens. Br. 188.

bladet, adj. [2.2] (bot.) om plante: som har
Itnidinavisk koncert). DagNyh.**l%1927.10. 50 tandede blade; især (jf. II. Løn og Spidsahornj

sp.2. Bøden, som ellers er paa 6 Kr., blev

sat „en Tand i Vejret", nemlig til 10 Kr.

Pol."/*1933.13.8p.4. de satte bare Tempoet
en Tand op. Branner.Legeløj.(1936).225.

II. Tand, en. se I. Tande.
Tand-, t ssgr. ['tan-] (dial. Tænd-, seu.

Tand-byld, -gærde, -pine (og -gnidsel^.— m.
flt.-form Tænder-, se ssgr. som tænder-klap-
rende, -8kæren(de) og Tænder/^8)gnid8el, ;/.

t forb. tandbladet løn, Acer platanoides

L. Viborg. Pl.(1793).204. IIornemann.OP.602.
TfP.reg.i. Till.31. -bogstav, et. (nu næppe
br.) d. 8. s. -lyd. Sal.XVII.159. -bredde,
en, spec. [2.2] ow en tandhjulstands udstræk-

ning paa tværs af bevægelsesretningen (mods.
-længde^. TeknMarO. ARHolm.Maskinele-
menter.(1935).160. -brud, et. (jf. -arbejde,

brydning, -komme, -skifte, -udbrud; især

Tænderrader u. Tandrad samt Tændgnidsel u. 60 med.) en tands ell. tænders frembrud; spec.

Tandgnidsel, og: tænde-latter (1871: Tæn-
dernes L&tter). Sir.l9.30(Chr.VI)). især af
I. Tand 1 ; saaledes (foruden de ndf. anførte)

forsk, mere tilfældige ell. let forstaaelige (især

om det første sæt lænders (mælketændernes)
frembrud (og den dermed forbundne urolige,

sygelige tilstand). Bestemmelse af Hestens
Alder formedelst Tandbrudet. Viborg&Neerg.
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UB.90. gode Raad baade mod Tandbrud
og M&vekneh.GyrLemche.S.III.23. VoreSygd.

1V.227. -brusk, en. (anal.) bruskflagj, der

(under tandkødet) dækker tandhulerne før

tandbrudet. Anat.(1840).1.153. -brydning;,
en. (nu sj.) d. s. s. -brud. BiblLæg.1820.177.
-brækker, en. {ænyd. d. s. (i bet. 2);

foræld, ell. spøg.) I) d. s. s. -trækker 1.

Moth.T50. Holb.Ep.V^.99. Nystrøm.(Skuepl.

5). 2) d. s. s. -trækker 2. MO.^ VSO. -bue, ip

en. I) (anat.) bue (buet række), som tæn-

derne danner (i kæben). Sal.^XXIII.67.

2) [2.2] (metal)bue, der er forsynet

med tænder (takker). Ursin.Uhre.(1843).68.

SkibsMask.52.84. -bund, en. [2.2] den

kant ell. flade, hvorfra tænderne (i en sav,

en fil) rager frem. File.35.55.57. -byld, en.

(dial. Tænd-, UfF.). (stærk) hævelse frem-

kaldt af betændelse i tandroden. Apot.(1791).

460. VoreSygd.III.87. i sammenligning: en 20

Knude som af en Tandbyld viste den Plads,

som Skraatobakken allerede indtog. Drachm.
SS.99. -bæger, en. [2.2] 2( plante af slæg-

ten Ballota, spec. B. nigra L. (med tandet

bæger; jf. -bægret;. Viborg.Pl.(1793j.122.
Lange.Flora.443. Warm.Frøpl.400. -bæg-
ret, adj. [2.2] (jf. -bæger og -fri; bot.) om
plante: som har tandet bæger; i plantenavne

som tandbægret krop (Lange. Flora.^

(1851).28) ell. vaarsalat, Valerianella Mo- 30

risonii DC. Lange.Flora.314. Rostr.Flora.

I. '\1917).365. -bælg, en. [2.2] ^ plante

af græsslægten Sieglingia Bernh., spec. om
nedliggende tandbælg (se u. nedligge 2.2),

med tandede dækblade. Lange.Flora.^(lS51).

63. MentzO.Bill.IV.151. -børste, en. I)

lille (langskaftet) børste til rensning af tæn-

derne. Moth.T51. hvo misunder ikke mangen
Bondemand hans rene Mund og hvide Tæn-
der, skiønt disse aldrig have prøvet nogen 40

UsiXiåhøxstGl Frank.SM.1808.211. der staaer

Foersom . . og bruger min Tandbørste.

HCAnd.BC.L258. *Imorgen skal jeg kon-

fronteres med Vaskefad, Skohorn, Tand-
børste og hele Ristonen. JVJens.Di.51. jf.

Tandglas: et ganske almindeligt Vandglas,

et billigt „TanåhøTstegla.s"'. KnudPouls.
Va.73. 2) (dagl., spøg.) om hvad der ligner

en tandbørste (1), spec. om et (kort, stift)

overskæg. Skal du til at have Tandbørste 50

under Næsen?KMunk.H.45. jf. Brandes.Br.

1.131.
II

hertil ssgr. som Tandbørste-mou-
stache (Pol.^Uil938.18.sp.4), -overskæg
(KNordent.TT.41), -skæg (TomKrist.Vi.

78) samt -pensel (mal.: langskaftet pensel,

fx. anv. til strygning af radiatorer. Tekn
Leks.I.411). -cement, en, et. I) (tandl.)

tandfyldningsmateriale dannet ved udrøring

af et pulver med en væAske. Ravnsgaard.Tæn-
der ogTandpleje.(1936).38. 2) (anat.) d. s. s. eo

-kit 2. smst.6. -deling, en. [2.2] d. s. s.

Deling 2.3. TeknMarO. lngBygn.1941.86.
sp.l. -diarr(h}é, en. folkelig betegnelse

for diarrhé hos børn i tandbrudsperioden.

Panum.160. VoreSygd.IV254. -doktor,
en. (nu især dagl., spøg., dial.) tandlæge.

Phønixb.FM.1726.Nr.9.5. alle det hellige

Romerske Riges T&nd-Doktore. Junge.28. hos
Tanddoctor Agrelli er der . . bestilt fem og
tyve Sæt nye skinnende hvide Tænder.
PalM.KH.lO. den omvandrende Tanddoktor
og Markedsgøgler von Qvotens tyske Ko-
medier. A'?/sirøw.('ras/,;.2.9^4.//.42(?;. BerZTtd.

^*U1926.Søyid.2.sp.2. UfF. -drev, et. [2.2]

d. s. s. I. Drev 2.a. TeknMarO. Tekn
EngM.49. -due, en, [1.2.2] \ due af fami-
lien Didunculidæ, spec. Didunculus strigiro-

stris (hvis undernæb paa hver side har tre

fremspring, „tænder"). Brehm.FL.406. Lie-

berkind.DVVII.268. -dybde, en. [2.2]

dybden af mellemrummet ml. tænderne (i et

tandhjul olgn.); tandhøjde. TeknO.
I. Tande, en. ['tana] (ogs. Tane ['ta-na]

LTid.1725.614. Oehl.Er.II.137. Heib.Nov.lI.

72. Goldschm.EJ.115. Bang.T.2. JVJens.
HF.95. jf. NvHaven.Orth.173. VSO. MO.
Feilb.III.773. Flemløse.l2. LollO. samt Lyse-

tane u. Lysetande. — nu kun dial. Taan(d)e.
Pflug.DP.490. Hallager. 140. Grundtv.SS.V
«S(cv) Aanden). Es.42.3(Chr.VI: hør; 1931:

Tande;. StevnsBjev.81. jf. VSO. UnivBl.I.

350. Thorsen.ll. Feilb.III.773. samt Lys(e)-

taande u. Lysetande. — nu ikke i rigsspr.

Tand, Taand. jf. Moth.T71. og Lysetand u.

Lysetande. — f Tang, se u. Lysetande^.

fli. -r. (ænyd. tande, taan(d)e, no. tande,

SV. dial. tand, jf. no. dial. tandr, gnist; til

tænde ; jf. Tandel) væge i lys ell. lampe (LTid.

1725.614.1727.533. MDL. VSO. EllaJensen.

Houlbjergmålet.(1944).124) ell. (i rigsspr. nu
kun) spec. om det stykke af vægen i et lys,

der rager op over lysets masse, og som kan
antændes (især: har været ell. er antændt);

lysetande; navnlig i udtryk som en

lang (Hauch.DVII.15. HCAnd.SS.VlII.310,
Scharling.UH.il. 51), rød (HCAnd.(1919).
III.96.IV340), sort (Rønberg.GK.29. Aase
Hans.RB.42), glødende (JPJac.1.94. Pont.

DD.156), osende (Bang.T.2. Skjoldb.G.22),

rygende tande (JohsBoye.1.74. Schand.

IF.313. se ogs. ndf.), klippe tanden af

(JVJens.HF.95. Casse.IE.21), brande (s.

d.), pudse tanden (Oehl.Bidr. 11.17. se

ogs. u. 1. pudse l.i^ ofi. tag tanen af lyyset.

NvHaven.Orth.173. Ved den Lue, som føres

til Taanden, blive de brændbare Deele, som
ere i Taanden, gloende. Basth.Phil.38. han
flyttede (lyset), og lod en Tande falde paa
T>ngen.Oehl.Er.I.133. *et Lys, hvis lange

Tande fiiimmeT.PalM.AdamH.II.209. Pro-

fessorselskaber, hvor Praasene stod og lyste

rødt med Tander, som evig skulde snydes.

VilhAnd.L.I.60. (hun) førte (tændstikken)

med dirrende Haand hen til Stearinlyset . .

Tanen tog l\d.Soya.FH.135. \\ billedl, spec.

som udtryk for svage, svindende kræfter, hen-

sygnen, svindende liv. min Udvalgte . . skal

ikke sønderbryde det knækkede Rør, og
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ikke udslukke den rygende Taande (Chr.VI:
hor; 1931: TsLnåe).Es.42.3. (jf. Grundtv.SS.

III.143. Ing.RSE.VI.53). *har jeg ikke

Lyset slukt (o: ikke dræbt, kun saaret mod-
standeren), saa ryger

|
Hait med en ussel

Glod den gamle Tane (Oehl.(1841).11.131.

den lange Tande>. Oehl.Fostbrødrene.(1817).

40. i hans Taler mærkedes nu den brudte

Kraft og den rygende Tsinde.Po7it.DR.V130.

Pavens Livs lys oser
|
med Tande lang og lo

krum. KMunk.C.24.
II. tande, v. ['tans] (dial. tænde (i bet.

1). Feilb.). -ede. vbs. -ing (s. d.). (sv.

tanda, forsyne med tænder, ty. zåhnen; af

Tand; jf. fortande, tinde; især O ell. fagl.)

i) til Tand 2.i: forsyne fen rive olgn.)

med tænder. Feilb. 2) til Tand 2.2: gøre
tandet, takket (i kanten, overfladen). Lærke-
træer, hvis svage Kviste tandedes af smaa
bitte Knipper næppe fødte Naale.Jørgf.LT. 20

97. Hele Riigens Kvst er . . tandet ud i

Næs og Yige.DanmRigHist.I.620. Sal.XVI.
387.

II
(snedk.) ved finering: gøre (en træ-

flade) riflet ved høvling med en tandhøvl.

Jeg begyndte med min Skrubhøvlen, eller

med at „tande" Birketræes-Fineer. Oyers/cL.

172. FagOSnedk. \\ Tande . . kalder bøn-

derne at køre en ager over med en harre

(0: harve). Moih.T52.
Tande-bækken (2Mos.25.38;37.23; 30

4Mos.4.9(Wolff.)) ell. -kar, et. (ænyd.

taandekar; bibl.) beholder (bakke) til den
afklippede tande (hørence til lysestagen i den
jødiske helligdom), (lysestagens) Tandekar
(Chr.VI: taande-kar; 1931: Bakker^ skal du
gjore af puurt Gnid. 2Mos.25.38. Taandekar.
2Mos.37.23og4Mos.4.9(1931: Bakker(ne);.

Tandel, en. flt. -er. (ænyd. d. s., glda.

tandel, tændel; sideform til 1. Tande; nu kun
dial.) d. s. s. 1. Tande. Tandel . . kaldes den 40

brendende vøge af lyB eller lampe. Moth.T71.
Helt.I'oet.212. Sæt ikke dit Lys for høyt
Om din Tandel skal være skiult. 3/øensA:e

Mundh"ld.(1735).6. FrGrundtv.LK.179. UfF.
Tandem, en ell. (1. br.) et (om dobbelt-

forspand, se u. bet. 2.\). [itan(|)dæm(')] flt.

d. s. (PoU*U1943.14.sp.4) ell. (1. br.) -'er

(BUiT.) ell. (nu sjældnere; m. eng. flt.-form)
-8 (Cyclehb.30. HistMKbh.3R.II.428). (gen-

nem eng. (stud.-jarg.) fra lat. tandem, endelig, 50

t mlat. ogs. m. bel.: i længden, paa langs;

(uden for bet. 2.i) især fagl., sport., 0)
I) arrangement med to ensartede led

(drivkræfter olgn.) i samme linie (i hinan-
dens forlængelse) ; især i forb. (gaa, ligge) i

tandem, (motor med) to Cylindre i For-

længelse af hinanden (i Tandem). Op//?.*/.

loO. D laCour.AtmasfærensUdforskning.(1926).
'7. 2) konkr., om ting (maskine olgn.) med
'o nisartede led i tandem (1); især m. flg. 60

"it.. 2.1) to heste i tandem (1), dels ved
' idninij (idet den forreste hest styres af den
bageste hests rytter), dels som forspand for
en (let, tohjulet) vogn; ogs. om en saa-

dan vogn med (dobbelt) f orspand. Meyer.^
*I Bakken kom en høj gul Tandem flim-

rende . .
I
Skum stænkede. Skumstriber lå

langs Kroppene
|

af de to flotte kulsorte
AustraÅeTe.Rørd.JH.I.206. Hestedrosker . .

forspændt med et Tandem af prægtige
Eingste. Pol.^'/iol925.9.sp.5. 2.2) trehjulet ell.

(nu) tohjulet cykel med plads til to cyklister i

tandem (1); tandemcykel. Cyclehb.30. Hist
MKbh.3R.II.428. Tandem-, i ssgr. (især

fagl., sport, ^) som udtryk for (hvad der

har) et arrangement af to ensartede led i tan-

dem (1): Tandem-ballon (DlaCour.Atmo-
sfærensiJdforskning.(1926).96), -cykel (Tom
Krist.Overs.afFarrell: UngeLonigan.(1942).19.

jf. Tandem 2.2J, -dampmaskine (med to

cylindre i hinandens forlængelse. Sal.^V.489),

-flyvemaskine (flyvemaskine, hvis tryk-luft-

skruer arbejder i træk-luftskruernes slipstrøm.

Luftfart.29), -maskine (PSchrøder.Maskin-
lære.II.(1916).337. jf. -dampmaskine^ ofl.

I. tandet, adj. ['tanai] ell. (som 2. led

i ssgr.) [-(tan'ai] (dial. tændet. OFMiill.
Svampe.42(se u. bet. l.i). jf. Moth.T52 og
lang-, stramtændet u. lang-, stramtandet^.
(ænyd. d. s.; til I. Tand ell. (i bet. 2.2) til dels

(perf. part.) af IL tande; især QJ ell. fagl.)

1) til Tand 1. I.l) forsynet med tænder
(af en vis art). Moth.T52. (en kam) kan
ligne . . et over det hele tandet Dyr. JVJens.
NV88. Svælget er hos Kæbe- Igler udstyret
med 3 skarpe, fint tandede Kæher.Sal.^XII.
207.

II
i ssgr. (en) lyshaaret, blaaøjet, hvid-

tandet (pige).Soya.GAM.66. en mere stor-
tandet Form (af muldvarpen). Danm Patte-

dyr. 100. jf. fuld-, hvas-, krum-, lang- (I),

nøgen-, skarp-, spidstandet ofl. I.2) (jf.

Tand 2.1^ som (i form) minder om en (lang)

tand; tandlignende; tandformet. Piggerne
(hos pigsvampen) udvoxe til piggede og
tændede Legemer. OFMUll.Svampe.42. Bry-
stet (hos høgeuglen, Surnia ulula) er bleg

askegraat med mørke, nedad løbende tan-

dede Striber. Kielsen.NHM. 133. jf. Feilb.

2) til Tand 2. 2.1) til Tand 2.1 : forsynet
med tænder (af en vis art); i ssgr. som:
en tretandet Ledha.rvc.Nordkild.Krilsvier-

blod.(1929).61. "(hun) glattede Haaret saa

sagte
I

Med vidtandede Kam. Riber. II. 139.

2.2) til Tand 2.2: forsynet med (tætsid-
dende) tænder (takker); (spidst) takket.
uregelmæssig tandede Tent&kler. JapSteenstr.

F.17. Et tandet ll']ul.MO. de tandede Mur-
tinder. OÆun7..9.S'./i'. En tandet (romersk)
Umt.Tilsk.i935. 1.201. (jf. savtandet; om
sav: SophMiill.V0.125. jf.: en grovtandet
Skovs&v. Elkjær.HA.134.

\\ (jf. tand-bladet,

-bægret; bot.) om blad, bæger olgn.: som (i

randen) har (spidst udløbende) lænder, lak-

ker (med afrundede indskæringer imellem);

spidstakket. CGRafn.Flora.1.63. Ere Ind-

snittene ganske smaae og brede, hedder
Bægeret tandet (dentdLt\x»).I)rcjcr.BotTerm.

73. (vinrankens) grovt tandede, mægtige
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Blade. Schand.AE.24. Warm.Bot.704. jf.: Bæ-
geret (er) temt&ndet. Drejer.Botl'erm.73.

stortandede Blade. HavcbrL.*II.948.

II. tandet, adj. [itanaf] (ogs. tanet.

[•ta'naf] se u. II. langtandet^. (1. hr.) til

I. Tande: som har (er forsynet med) tande.

*Jeg pirred med Sølvnålens Spids dens (o:

lampens) tandede Væge (rimeligvis: den for-

brændte del af vægen) iværet. Blaum.Saul.

(1899).95. II
i alm. spr. kun i ssgr., se II.

langtandet.

O tand-fatti£^, adj. som (kun) har

faa tænder, (den) tandfattige Mund. JLange.
MF.227. -feber, en. folkeligt navn paa

feber hos barn i tand(bruds)perioden. Werfel.

E.II.IO. VoreSygd.IV.254. -fil, en. I)

(tandl., vet.) fil til affiling af (skarpe kanter

paa) tænder. VSO. Ugeskr.f.Landmænd.4R.

11.(1871).582. 2) [2.2] lille fil til filing af

ell. et (vAph.(1759)). (ænyd. tandgerd (en),

æda. tangiærth (Harp.Kr.108 ofl.) olgn., jf.

oldn. tanngar&r, tandrække; især anat. (nu
1. br.) ell. dial.) om tandkødet, gummen,
knoglen (kæbebenets rand), hvori tænderne
sidder; ogs. om (gummen, knoglen med dens)
tandrække. Agerbech.FL. 169. vore Tænder
(er) saavidt de staae over Tandgierdet . .

blotte.*S'M/iw.//.97. HKrabbe.HestensAnatomi.

10 (1885). 14. Overlæben var saaledes skaaret,

at hele Tandgærdet stod blottet. Holstein.

(IslSagaer.II.64). Det udvoksede Individ
har normalt 32 Tænder, som er fordelt i

hver Kæbehalvdels „Tandgærde" med 2
Fortænder, 1 Hjørnetand (osv.). VoreSygd.
1.108. LollO. Feilb. jf. IV Gærde 1.3: (hun)
beholder Tanken inden for sit Tandgærde.
Bregend.HH.II.217. -hals, en. (jf. I. Hals
5.1 ; anat.) indsnævring ml. en tands krone

tænder i et tandhjul olgn. S&B. ORung.Nov.L 20 og rod. Panum.581. VortHj.II,1.130. -hals
19. -flanke, en. [2.2] den (imod et

andet tandhjuls tænder) arbejdende side af

en tand i et tandhjul. TeknO. IngBygn.1942.

223.sp.l. -fod, en. [2.2] den nedre del af

en tand i et tandhjul (mods. -hovedø. ARHolm.
Maskinelementer.(1935) .160. IngBygn.1942.

221.sp.2. -formel, en. (fagl.) formel, der

angiver tandforholdet hos en dyreart. LandbO.
IV637. DJagtleks.1281. -fri, adj. spec. [2.2]

baand, et. halsbaand, (især tidligere) an-
vendt som formentligt middel til at frem-
hjælpe tandbrud hos børn (fx. et fiøjlsbaand

med en indsyet pose med svovl). Sal.II.5.

Hjemmet.l913.891.sp.3. -hammer, en. {ty.

zahnhammer; til Tand 2(3); nu næppe br.)

hammer med fremstaaende spidser (tænder)

paa hammerbanen. VSO. -hjul, et. [2.2]

(jf.
-drev og Kam-, Stjerne- Takkehjulj

(bot.) om blomst(s bæger): som ikke har tæn- 30 hjul med (en krans af) regelmæssige tænder

der, ikke er tandet (tandbægret) ; i plante-

navne som tandfri baldrian (CGRafn.
Flora.l.440) ell. krop (Lange.Flora.^(1851).

27) ell. vaarsalat (Lange.Flora.313), Va-
lerianella olitoria Poll. -fugl, en. (zool.)

\ fugl af de uddøde (fossile) grupper

Odontornithes, som havde (stærke, spidse)

tænder. Boas.Zool.*584. NaiurensV.1914.235.

-fæ, subst. {ænyd. d. s.; efter oldn. tannfé;

(i alm. i hjulranden) , ved hvilke der skabes

mulighed for regulering af hjulets bevægelse

(jf. Ankergang, Hemværk, Tandbue^ ell.

for en flytning af hjulet (og de dele, hvortil

det er fæstet; jf. Tand(hjuls)banej ell. for

overførelse af en roterende bevægelse, dels fra

en med en snegl forsynet aksel til et hjul med
tilsvarende tænder (jf. Skrue-, Snegle- (2),

Snekkehjul (2)), dels (og især) fra et (tand)-

arkais.) d. s. s. -gave. Sandvig.Edda. 1.131. 40 hjul til et andet med tilsvarende tænder (men
Engelst.1.26. -gave, en. (jf. -fæ; foræld.)

gave, som (i det gamle Norden) gaves et barn

ved den første tands frembrud. Grundtv.PS.III.

437. ThøgLars.Edda.1,1.49. -glas et. (jf.

-krus og Tandbørsteglas u. Tandbørste 1;

især talespr.) glas, der bruges ved tandbørst-

ning. TidensKvinder.^^U1929.16. LeckFischer.

KM.144. -glasur, en. (nu næppe br.)

d. s. s. Emaille 2. Anat.(1840).1.150. -gnid-
sel, en. (^ Tænd-. vAph.(1759).471. jf. sa.

(1764)). (ænyd. d. s., glda. tændegnitzel

(Michael.57); nu sj.) tænders gnidsel; (tid-

ligere) ogs. om tændernes klapren p. gr. af

kulde olgn. (Moth.T51). der var kun Graad og
i:&iidgmdsel.Blich.(1920).XIV.217. ThitJens.

VA.1.272. -grin, et. (jf. -lysende, -smil;

1. br.) grin, hvorved man viser tænderne

(stærkt). Stuck.III.276. -grube, en. (anat.)

d. s. s. -hule 2. NordConvLex.V.506. Panum.
583. -gnttaperka, en. Y renset gutta-

perka til tandfyldning (jf. -kit 1^. VareL.*
846. -gærde, et ell. (nu ikke i rigsspr.) en
(LTid.1761.337). (dial. Tænd-. Feilb.— tid-

Ugere ogs. Tandgær(d), en (LTid.1728.122)

med en anden akseretning ell. omløbshastig-

hed), idet dettes tænder griber ind mellem det

førstes ell. (jf. Kædetandhjulj staar i for-

bindelse dermed ved en kæde. Amberg.
Hauch.RF.1.5. Herrecykle . . der mangler

V» Tand i Tandhjulet. PoZiiiÆ.ZosferJZ."/?

1925.2.SP.2. OpfB.*L153ff. billedl: Man var
(i det 17. aarh.) ved at gøre Religionen

. . til et udmærket Tandhjul i det politi-

50 ske Maskinen.HeeAnd.Chesterton.(1922).106.

II
hertil forsk, ssgr., der betegner dele af

et tandhjul, indretninger (maskiner) med
tandhjul, (redskaber til) fremstilling af tand-

hjul olgn., som Tandhjuls-bane (d. s. s.

Tandbane. OpfB.Wlll.121. JVJens.IM.78),
-drev (d. s. s. Tanddrev. IngBygn.1941.38.
sp.l), -fabrik, -fabrikant, -fabrikation,
-forbindelse (OpfB.HlI.57. Scheller.MarO.),

-fræser, -fræsning, -kam (jf. I. Kam S.3),

-krans (jf. Krans 4.i og Hjulkrans^, -kæde
(jf. Tandkæde;, -lokomotiv (OpfB.'VIII.
121. jf. Tandbane;, -pumpe (TeknLeks.I.

534), -stikkemaskine (se u. Stikkemaskine

2), -talje (LSal.XI.475), -træk, -udveks-
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Ung ofl. -hoved, et. [2.2] den øvre del

af en tand i et tandhjul (mods. -ioå). ARHolm.
Maskinelementer.(1935).160. IngBygn.1942.

225.sp.l. -hal, et. spec. (nu næppe hr.)

d. s. s. -hule 2. vAph.Nath.VIII.14. VSO.
MO. -hule, en, I) hulrum i en tand; spec.

(anat.) om det af tandkim udfyldte hulrum
i en tands krone og h^ls (jf. -kanal, -rør^.

Panum.582. Lieberkind.DVX.54. 2) (jf. -gru-

hvoraf en tand udvikles; nu spec. om den i

tandhulen (1) indesluttede (yderst følsomme)
lindevævsmasse (jf. -marv, -nerve); Pulpa.
Frank.KL.97. Liitken.Dyr.^xvil. Lieberkind.

DVX.54. -kit, et. I) T kit til plombering af
tænder; spec. om tandguttaperka. Chir.(1845).

11.119. MO. VareL.^846. 2) (jf. -cement 2;
anat.) d. s. s. Cement 2.i. CollO. BMøll.DyL.
1.4. Sal.'XXlV107. -klinik, en. (jf.

be, -hul, -huling, -lade-hul; anat.) især i fit., lo Klinik 2 slutn. og Skoletandklinik^. Skand.

om de gruber i kæbens knogler (gumme-
buerne), hvori tænderne er fast indkilede;

alveoler. Moth.TSl. Anai.(1840).1.146. Lie-

berkind.DVIVS5. -huling, en. (nu næppe
bf.) d. s. s. -hule 2. BiblLæg.11.42. ConvLex.

XVII 1.302. -hnlnins, en. [2.2] (nu
næppe br.) mellemrum mellem et tand-

hjuls lænder. Ursin.Uhre.(1843).37. -hval,
en. (zool.) hval af den med tænder udstyrede

Tidsskr. forTandlæger. 1885. annoncer. HFB.
1936.217. -knop, en. især i fit., som (folke-

lig) betegnelse for hududslæt hos smaabørn (i

tandbrudsperioden) , navnlig fremkaldt af
nældefeber; Strophulus. NatTid.^*U1925.Aft.

4. sp. 1 . VoreSygd. II. 402. III. 83. IV 254. 475.

•kobling, en. [2.2] kobling (I.I.3),

hvorved begge koblingsdelene bærer tænder paa
de modvendende flader. PSchrøder.Maskin-

underorden Odontoceti (mods. Bardehval^. 20 lære. I.(1914). 121. IngBygn.l940.25.sp.2. f
MO. Brehm.Patted.810. DanmFauna.I.207.
-højde, en. spec. [2.2] om højden af en

tand i et tandhjul (tandhovedets og tandfodens

samlede højde). TeknMarO. -høvl, en. I)

[2.1 ]
(nn næppe br.) høvl med tandformet jærn

(fuge-, plovhøvl). VSO. 2) [2.2] (snedk.) høvl,

hvis jærn har en savtakket æg (jf. II. tande 2).

NordConvLex.V508. TeknLeks.1.534.
|| her-

til (jf. Tandjærn; Tandhøyl- (FagOSnedk.
Mobehnedkeri.[1937].140) ell. Tandhøvls-
jærn (TeknLeks.1.535).

Tanding, en. (til II. tande; fagl.)

1) vbs. til II. tande (2): det at tande (en

kant, en flade). Tandingen foretoges (paa
romerske mønter) for at kontrollere Møn-
tens Legenng.Tilsk.l935.I.198. \\ spec. dels

(snedk.) om høvling med tandhøvl. TeknLeks.

1.535. dels om (en billedhuggers) (grov)hug-

ning med tandjærn ell. det herved frembragte

komme, et ell. en (Apot.(1791).211).
d. s. s. -brud. smst.210. Caspari.Huus-og
Reiselæge.(overs.l828).14. -konsonant,
en. (nu næppe br.) d. s. s. -lyd. Tandconso-
nanter, saasom S, Z. FGuldb.DS.*(1813).64.

-krampe, en. folkelig betegnelse for krampe
hos smaabørn i tandbrudsperioden. JSMøll.
MB. 155. VoreSygd.IV254. B.T.*'/tl939.2.

sp.2. -krans, en. [2.2] en med tænder

30 forsynet krans (paa et tandhjul, omsluttende

en aksel olgn.). LandmB.II.131. IngBygn.
1940.70.sp.l. -krone, en. (jf. I. Krone
4.6; anat.). DUgeskr.IV337. VoreSygd.lV.

540. -krus, et. (jf. -glas^ krus, der bru-

ges ved tandbørstning, spec. paa hospi-

taler. Tandkrus til (en patients) forlorne

TændeT.OPreisler.Med.Fagudtryk.'(1918).100.

-kunstner, en. (foræld.) tandtekniker;

dentist. FJHans.PS.II.21. SaVXXIV109.
resultat, (figuren staar) morsomt i Tandingen 40 jf. Tandkunstneri. TAlgreen-Ussing.Re

1 sine første bløde runde Former. Cit.1908.

(Wan8cher.KN.96). 2) en savklinges tand-
række. TeknLeks.1.535.

Tand-jaern, et. [2.2] (sav)takket

jærn, i tandhøvl (FagOSnedk. TeknLeks. I.

535) ell. (jf. Tanding \) som sten- ell. billed-

huggerredskab (SMich.BJ.103). f -kamil-
le, en. ^ bertram(s)rod (1) (jf. Spytte-

kamille^. Tychsen.A.l.609. -kanal, en.

(anat.) en (af en nervelignende substans ud-

fyldt) kanal i en tand (jf. -tut); spec. om de

fra det indre hulrum (jf. -hule 1) gennem
tavdbenet udstraalende fine kanaler. Sal.

XV 1 1.932. Lieberkind.DVX.55. -kårde,
en. (zool.) om flere rækker af store, skarpe

tfi'nder hos visse fisk. Krøyer.1 1 1.625. -kar-
pe, en. \. karpelignende, med teender udstyret

fisk af familien Cyjmnodontidæ (alm. i akva-
rier). NordConvLex.V508. 0Rung.P.16.Lieber-

scripter for 1853.152. -kæde, en. [2.2]

kæde, der (mods. Rullekæde^ er forsynet med
tænder, som griber ind i et tandhjul. ARHolm.
Maskinelementer. (1935). 153. 156. IngBygn.
1942.104.sp.l. -kød, et. (ænyd. tændkbd,
æda. tænnæ køt (AM.); jf. -gærde; især

anat.) de slimhindebeklædte bløddele (gum-
men), hvori tænderne sidder; Gingiva. Moth.

T51. endskiønt hun var en Dame af 80 Aar
. . og ikke havde en Tand udi Munden,
becd hun dog med Tand-Kiødet een saa-

ledcs udi Fingeren, at han ikke kunde faae

den ud igien.Holb.Heltind.I.314. Anat.(1840)

1.147. hans Tandkød var bestandig svullent

efter Rw^hTtnhskoTperne.JVJens.EE.S. Vore

Sygd.I.lOS. || fwrtil (anat., med.) ssgr.

som Tandkods-betændelso (KliniskOrdbog.*

(1937).4H4), -lomme (den af en randfold af

tandkødet dannede ring, der omslutter emaillen

kind.DVV138. -kerne, en. (jf. -perle 2; nu to ved tandhalsen. Tandkødslommen („Pochen")
1. br.) jxnonkerne, Semen pæoniæ, anv. i folke- Sal.XVII.929) ofl. -lade, en. (sj.) d. s. s.

medicinen (i tandbrudsperioden olgn.). JTusch. III. Lade 4. vAph.(1759). f -lade-hul, et.

323. S&B. Folkl^gem.in.108. -kim, en. d. s. s. -hule 2. vAph.Nath.V111.14. -liste,

(^ -kime. MO.). (jf. -spire; anat.) kim (1.2), en. I) (jf. -skive 1; anai., 1. br.) listeformet

XXUI. Rentrykt >Vi IMO 48
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fortykkelse, hvoraf tandkronen udvikles (email-
lekim). LandbO.lV.638. 2) [2.2] (jf. -stok;

snedk., bygn.) tandsnitfliste). JLUss.Den
græskeSøilebygning.f1894) .58. FagOSnedk.

\\

liste med indsnit til indsætning af forskydelige

hylder. Arbejdsløn.41. Tilsk.1936.1.128 -lo-
komotiv, et. [2.2] et til kørsel paa
tandbane indrettet lokomotiv; tandbaneloko-

motiv. OpfB.*11.237. -luft, en. [2.2] (jf.

har een gammel tandløs Kielling, holder
een Maitvesse? Holb.Didr.20 se. da opspilede
han . . den tandløse Mund, som til at op-
sluge. Blich.(1920).XXIV187. tandløse, skal-

hodede Hekser..JPJac.1.243. Han gumler
lidt tandløst (o: som om han var (næsten)
tandløs). Nathans.WB.77. om dyr, i sammen-
ligning: *Fodangler ikke standse dem (o:

heksene) kunne;
|
Det er som Gjøen af tand-

Luft 5.3; ur.) mellemrum (afstand) mellem iq løse Ennde. Hrz.D.lV67. \\talem. olgn. skulde
et tandhjuls tænder. Urmageri.41.170. -lyd,
en. (jf. -bogstav, -konsonant og Mellem-,

Overtandlyd; fon.) konsonant, ved hvis arti-

kulation tungen (tungespidsen) berører (ell.

næsten herører) overtænderne; dental. Jesp.

Fon.205. SaW1.20. qp -lysende, part.

adj. (jf. -grin, -smilj om (mund under)
smilen, hvorved tænderne bliver (stærkt) syn-

lige. Gjel.Ve.462. Brodersen.L.45. -læg^e,

hver løgn støde en tand ud, da var mangen
en tandløs. Mau.6141. NvHaven.Orth.109.
Hun troer ikke at hun er tandløB, for hun
kand tygge melgrød. Moth.TSl. Engeland
var en Nødd, man nemt kunde knække sig

tandløs pa.Si.Grundtv.Snorre.il1. 124. || hertil:

(den) sammensnærpede Mund, hvor Tand-
løsheden bragte Overlæben til at forsvinde.

Schand.lF.7. hun havde sat lutter flydende
en. (jf. -brækker 1, -doktor, -trækker 1 og 20 Mad for dem (o: vølverne) som for at lade
Dentistj faguddannet person, der giver sig

af med tandudtrækning, behandling af tand-

sygdomme, plombering, indsætning af kun-
stige tænder olgn. LTid.1747.94. Vil . . den
hule Tand ey . . blive stille, saa er intet

bedre Raad, end at man lader denne urolige

Giæst udtage ved en habil Tand-Læge.
Weisbachs Cuur. (overs. 1755). 82. Goldschm.
Chol.69. PHans.KK.252. Æter af den Slags,

Tandlægerne sprøjter ind paa deres Patien-

ters Gummer for at bedøve. Buchh.UH. 14.

II
hertil ssgr. som Tandlæge-assistcnt,

-behandling, -bor (jf.: La Rochefoucaulds
sjælelige Tandlægebor. BogensVerden. 1945.

15), -brev (et af sundhedsstyrelsen udstedt

bevis for en tandlæges ret til at prakti-

sere. SaVXIlI.268), -eksamen (Bek.Nr.
18\U1873), -kunst (KaneSkr.^''/3 1844. Sal.''

XX111.65), -praksis, -skole (Anordn.Nr.
1WU1888. Krak.1936. 11.2176),
-stol (stol, i hvilken patienten sidder un-
der tandlægebehandling (jf. Operationsstolj.

KAbell.M.64), -studerende, -tilsyn (spec.

om skoletandlægers kontrolerende virksomhed.
Sal.XVII.934), -videnskab, -virksomhed,
-væsen, -lægelig, adj. (jf. lægelig 1;

især CP, emb.) adj. til -læge. lægelig og tand-
lægelig Bistand (ved tandlægebehandling).
BerlTid.'U1925.M..4.SP.5. -længde, en.

spec. [2.2] (jf. -tykkelse^ % om en tand-

hjulstands udstrækning i bevægelsesretningen

(mods. -bredde^. TeknMarO. -los, adj.

(ænyd. d. s., oldn. tannlauss; jf. -fattig)

I) til I. Tand 1. I.l) (især zool.) som (efter

sin natur) ingen tænder har (spec. mods.
andre, med tænder udstyrede arter), enkelte
tandløse Arter (0: af pattedyr). Sal.XVII.
928.

II
spec. (tidligere) som betegnelse for

pattedyrordenen Edentata: de tandløse,
gumlerne. Brehm. Patted. 506. 1.2) som mang-
ler (de normale) tænder, endnu ikke har faaet
tænder ell. (især) har mistet (næsten) alle

sine tænder (spec: p. gr. af alderdom). Hol-
der I det for nogen Synd, at een Mand der

dem føle deres Tandløshed. JFJens.iV^(r.57.

1.3) (især (3) overf. anv. af bet. 1.2.- som
mangler bid, fynd, skarphed, virkningsfuld

kraft olgn. (de) store Ord, som Fremtiden
bestandig maa høre af den tandløse Fortid.

Brandes.IV107. tandløse Vittigheder; Suppe
paa en Pølsepind (0: i et skuespil). smst.

XIII.333. gamle, tandløse Ammestue-Even-
tyr. 4Zo;iLfPoL2V,iP22.7.sp.5;. 2) til 1. Tand
2: som er uden tænder, spec. (i bet. 2.i^; har
mistet sine tænder. 2.1) til I. Tand 2.i: en
tandløs rive olgn. KBirkGrønb.SF.141. 2.2)

(fagl. ell. tjj; 1. br.) til 1. Tand 2.2. tandlos,

utandet (bladrand). Drejer.BotTerm. 160. disse

Mure med deres tandløse Tinder. SophClauss.
RB. 13. -marv, en. (anat.) tandkim, -ner-

ve; Pulpa. Ravnsgaard.TænderogTandpleje.
(1936).21. -mejsel, en. spec. (vet.) om
mejsel til afhugning af dele af (en hests)

stand, 40 tænder. Ugeskr.f.Landmænd.4R.II.(1871). 582.

-møtrik, en. [2.1-2] møtrik med frem-

spring (tænder; tapper ell. takker) i randen.

SkibsMask.267 . -nerve, en. (anat.) nerve,

der fører til en tand; spec. (nu ikke i fagl.

spr.) om den i tandhulen (1) indesluttede

(nervelignende) bindevævsmasse; tandkim,

-marv. Amberg. HKrabbe.HestensAnatomi.

(1885). 152.153. jf. LSal.XII.88. -næbbet,
adj. [2.2] (zool., foræld.) i flt. (de) tandnæb-

50 bede, navn paa en gruppe af spurvefugle, hvis

næb har tænder langs randen; ogs. (sj.) d. s. s.

savnæbbet (Sal.XV11.161). Krøyer.Zoo-

logi. (1838).133. Prosch.DyrerigetsNaturhist.

(1851).175. jf. Tandnæbene (i sa. bet.).

PJEstrup.Dyrhistorien.(1820).120. -nøgle,
en. I) (jf. I. Nøgle 6.1; foræld.) redskab til

tandudtrækning (en hage, der omsluttede tan-

den, et skaft og et haandgreb, der drejedes, til

tanden løsnedes). Tode.M.195. Chir.(lS45).

60 11.101. Kirurglnstr.85. 2) [2.2] (fagl.) d. s. s.

Takningsnøgle. Fedders.S.11.154. -orm, en.

(nu næppe br.) orm (2.3) i tænderne. vAph.

(1759). VSO. -pasta, en. pasta til tandrens-

ning. Drachm.Sk.37. Kemisk-tekniskHaand-
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bog.f1938).603. ;/. tand-lysende, -smil: (hun)
færdes med kronisk, huldsaligt Tandpasta-
smil. Po/."/,i94i.9.sp.3. -patron, en. [2.i]

d. s. s. Spidspatron. OpfB.'VII.365.
-periode, en. periode (i smaabørns liv),

da tandbrud foregaar (og fremkalder en urolig,

sygelig tilstand); tandbrudsperiode. først sent

er de lallende Dage
|
med Tandperioden for-

bi. Drachm.UD.99. Smaabørn, der netop be-

fandt sig i Tandperioden, denne, ogsaa for

Forældrene, saa kvalfuldt ængstelige Tid.

JakKnu.A.343. -perle, en. I) (især ar-

kæol.) perle(lignende smykketing) af en (gen-

nemboret) dyretand. JohsBrøndst. DO. 1.299.

AOlrE.NG.45. 2) d. s. s. -kerne. FolkLægem.
11.13.111.109. VareL.*846. -pine, en. (dial.

Tænd-. FDyrlund.Uds.39. AntNiels.FL.1.95.

UnivBl. 1.353). (jf. -ve, I. -værk^ om (an-

fald af ell. tilstand med stærke, varige) smer-

ter i en ell. flere tænder (p. gr. af tandnerve-,

tandrodsbetændelse olgn.). Moth.T51. vi Fru-
entimmer taaler ingen Ting. — Den mind-
ste Trækvind, saa har vi strax Tandpine.
PAlleib.Sk.11.21. ThieU.ll1.101. I tidligere

Aar led hun meget af Tandpine og talte altid

åQxom.HCAnd.(1919).V.348. Christiern VI
noterer i sine Dagbøger omhyggeligt Dron-
ningens og Prinsessernes Tandpiner. Vortllj.

IV,2.13. KliniskOrdbog.*(1937).484. tante
tandpine, (1. br.) kvindelig personifikation

af landpinen, efter HCAnd.'s eventyr Tante
Tandpine (udkommet 1872), se HCAnd.
(1919).V.344.348 f. BerlTid.''M920.Aft.3.sp.l.

om Aftenen efter mit sidste Afslag laa der
en Dukke i min Seng, en stor Flaske rigj^et

ud som Tante Ta.ndpine. AndNx.VE.74.^
\\

hertil spec. (især foræld.) Tandpine-plaster
'Moucher, Skønhedspletter (kom oprindelig)

um Lægemiddel mod Hovedværk og hed
TAnåpuxei)\&stTe.Sal.*V1.380), -træ (2( Xan-
fhoxylum (anv. som middel mod tandpine).
Kjærbøll.FB.471). -plade, en. (zool.) især

fil., om (skarpe) pladeformede tænder (hos
'^se fisk). Liitken.Dyr.*282. NordConvLex.
^'507. -pleje, en. (især tandl.) om (syste-

i'Uisk) pleje (pasning) af tænderne. Panum.
'H6. ArnMøll.Sundhedsl.30. -podninjj;, en.

i foræld.) En gammel mærkelig Operation,
Tandpodning . . bestaar i at indplante en
Tand i en naturlig eller kunstig dannet
Cruhe.Sal.XV11.933. -profil, en, et. [2.2]

O d. 8. s. -snit 1. ARHolm.Maskinelementer.
' I935).160. lngBygn.l942.221.sp.l. -pul-
ver, et. {amyd. d. s.) pulver brugt ved tand-

jiudming. Moth.TSl. et ypperligt Tandpul-
ver, som inden en kort Tid borttager alle

Urecnlighcder af Tænderne, og gior dem
smukke og hvuh.Oecon!l.(1784).ll1.375.
^'ortHj. 11,3. 178. ^ f Pulver brugt som middel
'Uld tandpine. Efterretningom den hemmelige
^'iminenrottpUe.(1772).17 . C9 -rad, en. tand-
r'hl.'- (1). Moth.TSl. (han) lo lidt forceret

støjende, viste begge sine Tand rader. .S'MtcA.

Dommeren.(1921). 138. Bag hans mutte, lille

Mund sad en herlig, hvid Tandrad, otte og
tyve skønne og fuldkomne Tænder. Martin
Alians.LK.12. jf.: f to halvtaabne lillie-

hvide TænderradeT. Blich.(1920).XXlX.
106. -ringf en. [2.2] (jærn)ring med
(udvendig ell. indvendig) tandet rand. Skibs

Mask.97. MaskinbogLandm.421. -rod, en.

I) (jf. I. Rod 3.1; anat.) den nedre del (ell.

gren) af en tand (hvormed den er fæstet i

10 kæben), man indskruer nye Tænder paa af-

brudte T&nd-RøddGT.LTid.l747.94. Anat.

(1840).1.147. Panum.581. || hertil Tand-
rods-betændelse (KliniskOrdbog.* (1937)

.

484) ofl. 2) [2.2 (ell. l.h)] ^ plante af slægten

Dentaria L., med tandet (skællet) rod (spec.

om løgblomstret (s. d.) tandrod^. Viborg. PI.

(1793). 134. Lange.Flora.628. \\ tidligere ogs.

om andre planter (med lignende rod ell. (jf.

-urt^ anv. som lægeplanter mod tandpine),

20 som gyvelkvæler, Orobanche (vAph.Nath.Vlll.

25. jf. Skælrod 2), skælrod (1), Lathræa

(squnmaria) L. (jf. Kalk.lV.311), ell. snylte-

rod (2), Monotropa (hypopitys) L. (JTusch.

147). 3) [2.1-2] djn inderste del af en tand

i et hjul olgn. DaEngTeknO. -rsekke, en.

i) (jf. -rad, -sæt 1 og Gebis 1) om række af

(ægte ell. kunstige) tænder i en kæbe; ogs. (jf.

HjælpeO.) sammenfattende om baade over- og

undermundens række af tænder. Til 18 Per-

30 soner har jeg forfærdiget hele Tandrækker.
BiblLæg.11.41. hvo tør komme ind imellem

(Leviathans) dobbelte Tandrækker (Chr.Vl
og 1931 afvig.). Job.41. 4. hendes ægte hvide

Tandrække lo op til hans iorXorn&.Schand.

1F.325. Panum.581. et Smil, der afslører to

perlehvide Tandrækker. EmilRasm.BH.6. 2)

til Tand 2.1-2, om tænder i en kam (JLange.

1.280), i sav (FagOSnedk.), tandhjul olgn.

(Ursin.D.154. SkibsMask.269). jf. bet. 1:

40 Klaveret stod aabent, leende imod hende

med Tangenternes fulde Tandrække. »ScAand.

GA.213. -ror, et. (nu riæppe br.) d. s. s.

-hule 1, -kanal. BibiLæg.11.39. -Haks, en.

(vel.) saks, hvormed skarpe spidser klippes

af (en hests) tænder. Ugeskr.f.Landmænd.
4R.11.(1871).582. -skifte, et. \)(jf. -skift-

ning; med., vel.) især om det til et bestemt

alderstrin knyttede skifte af tænder (hvorved

mælketænder afløses af blivende tænder). Moth.
50 T52. HKrabbe.HestensAnatomi.(1885). 175.

Ved 7 Aars Alderen begynder Tandskiftet

(andet Tandbrud, Dentitio secunda). Panum.
582. Pattedyrenes Tandskifte. Lieberkind.

DVIV85. i sammenligning: Hun havde
engang holdt meget af Henrik, men det var

overstaaet som et Tandskifte. Buchh.DM.
213. 2) [2.2] (jf. -snit 2 og Savskifte; bygn.)

skifte (1. 1.2) af mursten, der danner en takket

(tandet) ræMe. Il VClaus. H.248. AarbVejle.

60 1930.7. -Mkiftninff, en. (nu Q), mindre
br.) d. s. .f. -skifte 1. Viborg&Neerg.HB.90.
Anal.( 1840). 1.154. -skive, en. I) (jf.

-liste 1; anal., 1. br.) om de skiver af knogle-

substans, hvoraf tænderne udvikles. Anat.

48«
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(1840).1.153. 2) [2.2] rund (metal)skive

med tænder i randen. DaEngTeknO. jf. Ing
Bygn.l942.105.sp.l. -skraber, en. (nu
næppe br.) tandstikker ell. lign. redskab. Moth.
T52. -skyller, en. (jf. -stikker 2 slutn.;

spøg., sj.) mindre portion af en drik (toddy

olgn.) (hvormed man lige kan skylle tæn-

derne). Der er lige Vand til en Tandskyller

endnn.KLars.GV(1920J.107. f -skæl, et.

[2.i] (zool.) d. s. s. Søtand. vAph.Nath.VIII. i'o

25. Kielsen.FLN.1.323. -skwreu, en.

(ænyd. d. s.; nu sj.) det at slcære tænder;

tænderskæren. Moth.T52. Caspari.Huus-og

Reiselæge.(overs.1828).45. VSO. -skørbuge,
en. (nu næppe br.) d. s. s. Mundskørbug.
vAph.(1764). VSO. -smerte, en. især i

flt., om (smerter under) tandpine. Holb.

MTkr.431. Hauch.MfB.42. Dannebrog.^^lo

1907.2.sp.4. O -smil, et. (jf. -grin, -ly-

sende^ smil, hvorved man viser tænderne 20

(stærkt). Douglas Fairbanks og Mary Pick-

ford , . uddelte Tandsmil og Fingerkys til

Byens Ungdom. BerlTid.^''Ul945.M.24.sp.3.

-snit, et. [2.2] I) (jf. -profil og IL Snit I.2)

snit, som tænkes lagt igennem et tandhjul

(og saaledes lader tændernes rand fremtræde

som en kurve). PSchrøder.Maskinlære.I.
(1914).198.ARHolm.Maskinelementer.(1936).

160. 2) (jf. -liste 2, -skifte og Savtandsnit,

Takkesnit samt Kalvetand 2; bygn., snedk.) 30

en række af (terningformede) fremspring med
korte, regelmæssige mellemrum, dannende lige-

som en liste paa (gesimsen af) en søjle, en
mur, et møbel olgn. vAph.(1764). Trap.^II.

409. Karmene paa Dørene ind til Klasserne

havde en Slags Arkitrav med Tandsnit og
en trekantet Frise over sig. Schand.AE.75.
FagOSnedk. \\ hertil Tand8nit(s) -frise (Ma-
ckeprang.L.94), -gesims (Trap.*VI.460. Ny-
strøm.NØ.278), -liste (DanmKirker.XII.24. 40

jf. Tandliste 2), -skifte (DanmRigHist.I.
653) ofl. 3) (jf. I. Snit 5; fagl.; nu næppe br.)

om (snedker-, drejer)redskab til at danne
tænder med. VSO. -sokkel, en. (zool.)

fodstykke af benvæv, hvormed (hos visse dyr)

tanden forbindes med knoglen. LandbO.lV.636.
IAeberkind.DV.IV.85. -spa(r)tel, en. [2.2]

(jf. Tandingl, Tandjærn; fagl.) takket spartel,

brugt af hilled- og stenhuggere. Tilsk.l931.I.

226. -spejl, et. (tandl.) d. s. s. Mundspejl. 50

Kirurglnstr.85. -spinder, en. [2.i] (zool.)

sommerfugl af familien Notodontidæ (hvis lar-

ver har spidse fremspring paa sidste bagkrops-

ring). FrHeide. Sommerfugle-Atlas. (1913). 6.

-spire, en. (anat.; nu næppe br.) d. s. s.

-kim. Anat.(1840).1.152. -spor, et. i) (fagl.)

mærke efter bid (som middel til en forbrydelses

opklaring). BerlKonv.XX.146. 2) [2.2] (1. br.)

tandstang (ml. skinnerne) ved en tandbane.

ThøgLars.T.91. -staal, et. [2.i] tand- eo

formet staal til skæring af gevind i endetræ.

FagOSnedk. -stange, en. [2.2] en med
tænder forsynet (metal)stang, hvori et tand-

hjul, snekkehjul olgn. griber ind (jf. Snekke-

stang^. Ursin.D.154. TeknMarO. \\ spec.

(jf. -spor 2; jærnb.) om en med tænder for-

synet skinne, hvori paa en tandbane lokomo-
tivets tandhjul griber ind. OpfB.^V111.121.
smst.*II.42.

II
hertil ssgr. som Tandstangs-

bane (OpfB.H, 1.190. jf. Tand(hjuls)bane;,

-bremse (DSB.Matr.1.25), -drev (TeknO.),
-styretøj (AutomobilO.), -styring (Automo-
biletsHaandbog.(1939).375) ofl,. -sten, en.

(især tandl.) stenagtig masse af kalksalte, der

afsætter sig paa tænderne (tandhalsen olgn.);

vinsten. Moth.S788. KliniskOrdbog.*(1937).

484. -stikker, en. ({f) -stikkere. JJuel.

281). {ænyd. d. s.; jf. -skraber) I) spidst

redskab (af træ, ben, en fjerpen olgn.), hvor-

med madrester kan fjernes fra tænderne (især

tidligere ofte anvendt efter et maaltid; jf.

stange l.s). at skjere . . en Tandstikker.

PAHeib.Sk.II.103. Ing.EF.1.54. med Tand-
stikkeren i Munden svømmede de i Er-
indringen om deres Ungdoms Kaviar. Esw.
1.35. VortHj.II, 1.129. \\ om tilsvarende red-

skab anvendt til et dyrs (en hests) tænder.

Ugeskr.f.Landmænd.4R.II.(1871).581.
\\ (jf.

bet. 2) i sammenligninger, om noget spinkelt,

smaat. Jeg burde, med det Liv jeg sidst har
ført, været saa mager som en Tandstikker.

Drachm.l001N.21. \\ hertil Tandstikker-hug
(foræld., om beholder (daase) til opbevaring

af tandstikker olgn. Moth.T52. et Tand-
stikker-Huus med en Jas^pis.Luxd.Dagb.I.

373. Blich.(1920).XII.206). 2) (især spøg.)

hvad der i form (ell. funktion) minder om en

tandstikker (1). Richart Bøstenbinder sad
med en Tandsticker (0: en pennefjer) i

Haanden, saa jeg troer hånd maa være Se-

creteer i 'RadLået. Holb.Kandst.1.6. jf. TKrogh.
H.24.

II
især (jf. Smørstikker^ om (spinkel)

kaarde, knivbajonet olgn. „stik den Klinge

ind." . . „Vogt Dig for den Tandstikker."

Drachm.BK.29. KLars.Soldatspr.4. jf.: han
(havde) søgt at glemme disse „Tandstikker-

Saar" (0: stiklerier i litterær polemik).

PAHeib.(CThaar.H.146).
\\ (jf. -skyller;

dial.) om snaps efter maaltidet (brødet). Feilb.

-stok, en. [2.2] (jf. -liste 2, -stribning;

især arkæol.) en til tandsnit (2) svarende

ornamentering. NationalmusA.1933.12. Johs

Brøndst.DO.1.245. -stribning, en. [2.2]

(jf. -liste 2, -stok; bygn.) en til tandsnit (2)

svarende ornamentering (stribning). HAPalu-
dan.(GadsMag.1941.512). jf.: Blindbuer med
tandstribede Borter. smst.513. -stump,
en. spec. (især i flt.) om en persons (af alder,

vanrøgt) medtagne, defekte tænder (som bliver

synlige under tale, latter olgn.). HCAnd.BC.
1.274. en bred . . Mund med nogle en-

kelte sorte-grønne Tsindstum-pei. CMøll.PF.
172. (de) sang og lo, saa at de orm-

ædte Tandstumper blottedes. Wied.L0.179.

•stykke, et. spec. (tandl.) om en til gum-

men tilpasset (mindre) plade, der bærer en

ell. flere tænder (jf. -sæt 2). Sal.XVII.934.

SaVXXIII.67. -sæk, en. (anat.) lag af
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bindevæv, hvori tandkimen udvikles (og som
til dels bevares som tandens rodhinde). Anat.

(1S40).I.149. Lutken.Dyr.xvil. SaVXXlV.
108. -sæt, et. (jf. I. Sæt 2.i slutn.) I) (jf.

-række og Gebis 1 ; især anat. (zool.J) system

af tænder, hvormed munden (hos mennesker,

dyr) er udrustet. MO. I Midten sad hun
med det kraftige Tandsæt, som hun villigt

brugte til Smil. SMich.S.124. „Mælketand-
sættet", der senere afløses af „det blivende lo

Tandsæt". SaJ.Xy//.925. Fejl i Tandsættet.
Landbo.IV.543. 2) (jf. -stykke og Gebis 2)
række af kunstige tænder, fæstede paa en til

gummen tilpasset plade, ell. (især) om to saa-

danne til over- og undermunden byggede
rækker af kunstige tænder. HDahl.100 danske
Ord.(lS68).55. Fædrel.^'/ul870.4.sp.3. Ko-
nen . . sad med en sammenfalden Mund over
et tarveligt Tandsæt, der vist . . maatte
være købt i Tjenestepigetiden og ikke siden 20

ioTnyet.EBrand.UB.232. Bærer Patienten
kunstige Tænder, maa hele Tandsættet ren-

ses meget omhyggeligt. For/H;'.//,2.242. paa
Puder af sort Ligkistefløjl (laa) fem hvide
landsæt. ORung.P.5. -tang, en. (jf. -træk-

ker 2; især tandl., vet.) tang til udtrækning

af tænder. Amberg. Ugeskr.f.Landmænd.4R.
n.(1871).582. Kirurglnstr.81. -tåre, en.

[2.a] 2( rødalge (tåre), hvis løv har tandfor-

mede flige; Odonthalia dentata (L.). Rostr. 30
Flora.Il.327. -teknik, en. den tekniske

del af tandlægekunsten (fremstilling af kun-
stige tænder, bøjler, skinner osv.); en tand-

ieknikrrs rirksomhed (kunst) ell. arbejdssted

(forrpinimj). Krak. 1936. 11.3481. Sal.T.1941-
42.320. -tekniker, en. (jf. -kunstner^
person, der fremstiller (og indsætter) kunstige

tænder; dentist. SundhedsKollForh.1897.232.
KPont.Relsmed.il1.166.
Tandthøje, en. se Tanteje.

Tand-tromle, en. [2.2] (landbr.) kam-
tromle med takkede ringe; klumpeknuser.
NordConvLex.*V763. LandbO.IV.603. -tryk,
et. [2.2] det af et tandhjuls tand (tænder)
udøvede tryk. PSchrødcr.Maskinlære.1.(1914).
213. IngBygn.l941.86.sp.2. -træk, et. [2.2]

om (bevægelsesoverføring ved forbindelse af)
tandhjul og tandstang. DSB.Banebygn.94.
-trækker, en. (ænyd. d. s. (i bet. 2); jf.

-brækker) I) (foræld., dial. ell. spøg.) person, 50

der trækker tænder ud; tandlæge. Bredahl.!.

172. Feilb. UfF. 2) (foræld, ell. spøg.) red-

skab til udtrækning af tænder; tandtang.

Moth.To2. I selve Apollotempiet vistes . .

en Tandtrækker af Bly, med hvilken Erasi-

stratos havde taget Livet af en Mand.
FrPoulsen.DG.134. 3) (jf. -udtrækning slutn.;

dagl., spøg.) om noget, der volder ubehag, paa
uønsket maade aftvinger en noget; fx. om
(større) pengekrav, regning (D&H.) ell. (<{) eo

om et kort, der trækker et stort l.-ort fra m
medifpiller (Feilb.). -tarkis, <'ii. se -tyrki.s.

-tykkelse, en. spec. [2.2] d. s. s.

-længde. Sal.XVIl.162. IngBygn.1942.223.

sp.l. -tyrkis, (VareL.^1091. SaUXXIIl.
1003) ell. -tarkis, en. (mineral.) d. s. s.

Bentyrkis. Dragsted.Ædle Stene. (1933). 150.

-ndbrad, et. (nu næppe br.) d. s. s. -brud.
Thiele.III. 101. Ugeskr. f. Landmænd. 4R. II.

(1871).575. -udskæring:, en, spec. [2.2]

(zool.) om tandet (udskæring i en fugls)

'næb(rand). Wiese.T.1.435. -udslæt, et.

folkelig betegnelse for udslæt hos børn i

tandbrudsperioden. BerlKonv.XXI.140. -ud-
trækning, en. (især tandl). MinSkr.
Nr.l82^y»1875. Panum.587. (jf. -trækker B)

i sammenligning: Operasjonen (0: at give

en tigger en skilling) spores paa hendes An-
sigt som en T&ndndtiækning. CIIans.BK.78.
-ugle, en. [2.2] (zool.) d. s. s. Takugle.
FrUeide.8ommerfugle-Atlas.(1913) .11. -urt,
en. (ænyd. d. s.; til Tand 1(5) ell. (tillige)

2.2) S( (ældre, folkeligt) navn paa forsk,

planter med tandet blomsterkrone (bladform,
rod) ell. (tillige) med anvendelse som læge-

planter mod tandpine; saaledes om knavel,

Scleranthus annuus L. (JTuseh.220. jf. Pad-
delok(ke)j, bulmeurt, Ilyoscyamus niger L.
(smst.ll 1.309. Feilb.), ofl. (JTusch.86.241);
ogs. om tandrod, Dentaria L. (smst.122.

Hornemann.OP.^578). -vagtel, en. [2.i] \.
mindre hønsefugl af gruppen (underfamilien)
Odontophorinæ (med tandlignende hornspidser

paa undernæbbets rand). Lieberkind.DVV11

.

210. LSal.XI.486. -valse, en. [2.i]

valse (til knusning) med tænder ell. pigge.

Sal.XIII.864. -ve, en ell. (1. br.) et (VSO.).
(ænyd. d. s., ty. zahnweh; nu ikke i alm.

rigsspr.) tandpine. Moth.T52. Feilb. talem.:

„Han leer, som han havde Tandvee" . . om
en fortvivlet Latter. F5^0. -vinge, en.

[2.1] (zool.) natsommerfuglen Smerinthus
populi (med takkede vinger); poppelsværmer.
Sommerfugle.39. -vold, en. (anat.) den bue-

formede vold, hvori tænderne sidder fast (Pro-
cessus alveolaris). Sal.XII.1103. -væb-
ning, en. (især zool.) d. s. s. -bevæbning.
Sal.VI.739. I. -værk, en (MO.' VSO.
Sachs.KomiskeFortællinger.(overs.1892).33) ell.

(sj.) iit(PalM.TreD.26. sa.IL.II.137). {ænyd.
(en) tand(e)værk, æda. tanwærk (Harp.Kr.
12.16.17 ofl.), oldn. tann(a)verkr; i rigsspr.

nu især gldgs. ell. spag. (jf. Levin.)) værk
(værkende smerte(r)) i en ell. flere tænder;
tandpine, (især i ent. uden art.). Der var
.stor Frygt over al den Gaard;

|
Af Tand-

værk leed den kongelig Maard.OeW.X/OO.
*Jeg flikker Kedler, jeg flikker Hjærter;

|

jeg stilier Tandværk og alle Smærter.
Drachm.FÆ.8J. IsakDin.FF.13. m. h. t.

barn i tnndiiirloden: PalM.l L.1 1 .137. Johs

Wulff.T. '>'). luijL, i sammoilnjnin'j: den Art
erotiske K'ul.iniiti ti r . . betragtes som en
Slags moralsk Taii'l v.ci k, der kun gør sit

Offer hmvrU'ji.\Vud.S.149. IL -værk, et.

(i rigssjir. I. br.. risl kun spøg.) om tænderne

som (tygge)redskab. Lad os se, om du kan
bruge Grabberne lige saa godt som Tand-
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værket. Nordkild.SF.96. Anesen.JG.177.
\\

om (naturligt ell. kunstigt) tandsæt, (tæn-

derne) skinne saa hvide paa ham her i Sen-

gen . . Et udmærket TandværklHCAnd.
(1919).Y358. sa.BC.II1.210. -væv, et.

(anat.) om de stoffer (emaille, tandben, ce-

ment), hvoraf en tand bestaar. Anat.(1840).l.
149. BerlKonv.XXI.143.

I. Tane, en. ['ta"na] fit. -r. (vel til sv.

dial. tana, være smaatosset, sjæll. taane (om),

gaa og drysse ell. tosse (omkring) (UfF.),
taanehoved, tossehoved (smst.), jf. skaansk

tanug, fjantet (Rietz.723), tannta, smaa-
tosset fruentimmer, samt f Tante . . en gek,

en dkre.Moth.TSS; nu 1. br. i rigsspr.)

nedsæt, betegnelse for kvinde, hun kunde for-

resten godt se mig ud til det (o: at være let-

færdig) — TanenlGTimm.MortenVendelboog
Fruentimmerne.(1913). 167. RuihsBog.(1931).

141. Det er en harsk tane — hende Sofie.

Pol.^^/il937.Sønd.4.sp.4. Enkefru S. skal

være en Dame. Taabelig, tom, en Tane,

lad gaa, men hiylike. BerlTid."/itl944.Aft.

5.sp.3. jf. (om en fugl, der fryser): *Den
stakkels Tane (trykfejl for Trane ?j ofte

hvipper
|
Mod Vandet for at fiske lidt.

Clitau.PT.128.

II. Tane, tanet, se I. Tande, II. tan-

det.

I. Tan£, en. [taii'] Høysg.AG.46. (f
Tange. Pflug.DP.1130. Høysg.S.6. jf. Feilb.

IV355). fit. tænger ['tæii'ar] (Høysg.AG.46)
ell. (sj.) tænge (PMøll.(1855).I.49(oo hæn-
gejj. (ænyd., glda. d. s. (og tange. Kalk.IV
312a". DgF. 1.113), fit. tænger, sv. tang, no.

dial. tong, oldn. tong, oeng. tang og tange
(eng. tongsj, osax. tanga (nt., hall. tang^,

oht. zanga (ty. zange^; sammenhørende m.
oeng. getingan, trykke, klemme, getengan,

sammenføje, oldn. tengja, binde sammen,
og muligvis besl. m. sidste led i I. Forte, For-

tov samt m. Tange)
I) redskab til at sammenklemme,

fastholde ell. bevæge noget med, bestaaende

af to (metal)kæber, der fra hver sin side gri-

ber om det, der skal fastholdes; i sin nu al-

mindeligste form saaledes indrettet, at tangens

to kæber udgør de korte ender af to krydsvis

samlede uligearmede vægtstænger, der bevæges

om en akse ved et greb om de lange ender;

undertiden ogs. (jf. Fjeder-, Ildtang samt
ndf.) om redskab m. to lange kæber, der ved

den ene ende er forbundet ved en fjeder

ell. et led, ell. om griberedskaber af anden
art (se fx. Øltang^ || især om smedetang.

en Glød, som han havde taget fra Alteret

med en Tang. £s.6.6. *Tag Hammer og Tang
og beslaa min Hest. Schaldem.CN.81. Han-
nover.Tekn.145. ordspr. (nu næppe br.): Sme-
den haver fordi Tænger, at han vil ej brænde
sine Hænder. Mau.1008. jf.: *Foruden Tæn-
ger Smeden sig

|
Paa heeden Jern forbræn-

der. JFms.SJ. det er for ei at brænde sig,

at Smeden bruger Tængerl Grundtv.Saxo.I.

226.
II

om torturinstrument (jf. Kalk.IV
312a'"'). da (paven) først havde ham i Tor-
turens Tænger (beholdt han) ham der.

MDrachmannBentzon.Michelagniolo.(1908) .77

.

især i forb. knibe med gloende (ell. rade)
tænger (indført ved Forordn.^*/iol697 som
led af kvalificeret dødsstraf for mord paa for-

ældre ell. herskab; jf. u. III. knibe l.i^.

Holb.Metam.87. RasmWinth.S.122. hun (blev)

10 nappet tre gange med en gloende tang.

Krist.DS.IV438. (nu 1. br.) i forb. som
tage en med den lange tang, overf.: tage

haardt fat paa en; klemme en (til at betale).

Cit.l943.(OrdbS.). jf.: Opgav man Kipling

som for langt borte, for „oversøisk", og der-

for alligevel unddraget Misundelsens Tang,
der dog ved Gud heller ikke kan gøres mere
langskaftet end den er? JVJens.RK.28.

\\

om kirurgisk instrument (se nærmere fx. vAph.

20 (1772).III). Moth.Conv.T157. anatomiske
Tænger (Pinces). Viborg.(PhysBibl.VI.il).
*det er et Banesaar.

| Jeg med en Tang kan
trække Stumpen (o: af en knækket pil) ud,

I

Men naar det skeer, da har dit Liv en Ende.
Oehl.XI.120. en Tang . . til at sammen-
holde Tarmenderne. ENyrop.Instrumenler og

Bandager. I.(1904).47. spec. om tang til tand-

udtrækning: EBertels.MH.83. ell. (jf. tang-
forløse samt Tangske u. I. Ske 3^ om fødsels-

so tang (ofte i udtr. for kunstig forløsning), at

anlægge sin Tang, naar Veerne . . blive

utilstrækkelige . . det sømmer sig en . .

eriz.renkeeoVic\Le\ir.Cit.l806.(Oehl.Br.II.120).

Barnet blev taget med Tang. PZaCowr.Z. 5.

i overf. udtr. for, at noget fremkommer med
besvær, ikke paa naturlig vis: *„Pallas's Søn-
ner" de fødes (o: man bliver student) som
oftest besværlig ved T3iiig.Drachm.UD.98.

en naturlig Sky for at faa sine Følelser for-

40 løst ved Tan^. HarNiels.TT.il1.49.
\\ (fisk.)

om redskab til aalefangst. Naar Aalene stod

frit i Vandet, kunde de tages med Tangen.
Var de derimod paa Bunden, brugtes Aale-

iemet.BornhHaandvEr.141.
\\ (fagl.) om

redskab, hvormed man klipper huller i billetter;

billettang; billetsaks. JernbaneT."Utl915.3.
sp.3. (sporvognskonduktørens) Taske, Tang
og Billethlok.Pol.*/il945.Sønd.5.sp.3. || om
forsk, pincetlignende redskaber, hvormed man

50 tager smaating ell. fødevarer, som man ikke

vil berøre med fingrene; ogs. om redskaber

med fingerhuller som paa en saks. Tang at

rykke haarene ud med.Rostgaard.Lex.T19b.
Selmar.*91(om korrigertang). man tog Cho-
koladen med en forgyldt Tang. AaDons.MV
102. jf. I. Sukkertang. || billedl. Den orien-

talske Tang fattede om hele det egenlige

E.e\laLS.Østrup.(Verdenshist.I.313).

2) om hvad der ved form ell. anvendelse

60 minder om en tang (1). 2.1) {jf. ænyd. tang-

fod samt Parrings-, Pensel-, Ædetang; zool.)

om griberedskab olgn. hos visse dyre-
arter. Kroppen (paa en ørentvist) ender bag-

til med en Tang, der deels er et Forsvars-
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redskab, deels bruges til at folde Vingerne

ud og ind. Lutken.Dyr.^400. Krebs, der . .

griber om min Strube med deres slimede

Tænger. Bang.SF.29. 2.2) (jf. Skruestik^

om (hvert af) de bevægelige led paa en
høvlebænk, v. hj. af hvilke arbejdsstykket

fastskrties (især i ssgr. For-, Bagtang
samt Tang-bræt, -stokj. Scheller.MarO. 2.3)

(efter ty. zange; tøm.) trækonstruktion,
hvorved lo stykker tømmer griber om
et tredje; ogs. om hvert enkelt af de to

stykker ell. i al alm. om (vandret) tvær-
bjælke, der støtter ell. fastholder noget. Mil
TeknO.29. Gnudtzm.Husb.158. TeknLeks.I.
535.

II. Tang, en, i koll. anv. ogs. (især hos

forf. fru beg. af 19. aarh.; jf.: „Tang . . be-

gynder nu atter i Talesproget hyppigt at

bruges med Detkjøn.'' Levin. Gr. II. 70) et

(LTid.1753.290. Oehl.Helge.(I814).116. sa.NG. 20

(1819).321 ofl. (men: Haar og Skiæg, som
T&ngen.sa.(1835).VIlI.117). HCAnd.(Heib.
Fl.''d830.4.sp.2). Hrz.D.III.220. Bagger.II.

69. jf. Feilb.). [tari'] Høysg.AG.37. uden flt.

(glda. thang(h) (Harp.Kr.234(intk. og fk).
Småstykker.(1884l91).30. Michael.l54(intk.))

;

SV. tang, fk., oldn. J)ang, intk., mnt. dank
; jf.

(vistnok laant fra nordisk) nt. tank, nht. tang,
eng. tang, fr. tangue) fællesbetegnelse for
planter, der vokser under vandet (især: 30

t havet) og driver op paa stranden (ofte

anvendt som gødning, til tækning, til salt-

brænding olgn. (jf. Aske-, Kelptang^ ell. til

stopning af madrasser, polstring osv.); navn-
lig om slægt af vandaksfamilien, Zostera L.
(spee.: bændeltang, Z. marina. JTusch.267. jf.

Fjord-, Græs-, Halm-, Pluddertang^, og om
forsk, (brun)alger af slægten Fucus L. (smst.

91. især: strandkløver, F. vesicolosus. smst.93;

jf. Blære-, Kløver-, Knaldetang samt Sav-, 40

Spiraltang^, og kransnaal, Chara (smst.56)
(se ogs. Bule-, Grise-, Stilketang, Blad-,
Fingertang samt Bær-, Kam-, Krølhaars-,
Remme-, Ris-, Skulpe-, Snore-, Strenge-,
Strimmeltang^; jf. I. Ræ samt Havgræs 1,

Strandgræs 2, Søgræs 1, Søtang samt Evje 3
og III. Tåre. de dybe Strømme skulle . .

blive tørre. Rør og Tang (1931: Siv) skal

isne hen. Es. 19.6. Skiøn Havmand sig op
«f Havet skiød,

|
Beklædt med Tang. Ew. 50

(1914).11 1.205. Overdelen (af hytten) be-
klædte han med TsLng.Blich.(1920).XIX.137.
•den salte Tang, der ligger synlig ved Lav-
vande. J VJens.Di.87.

III. Tang, en. se I. Tande.
IV. Tang, en. {vist sideform til Tange)

se Kunipctang.
Tang-, i ssgr, ['taii-] især i ssgr. til II.

Tang ; saaledes, foruden de paa alfabetisk plads
handlede, fx. tang-agtig, -art, -bevokset, 60

-bunke, -bælte, -dynge, -fabrik, -hytte, -høst,

-korsel, -masse, -plet, -presseri, -rive, -strand,
-tag, -tot, -tæk(ke)t, -vold. •aske, en.

(jf. Asketang samt Kelp; nu 1. br.) aske af

brændt tang. EPont.Atlas.1.463. Sal.XVII.
178. -beklædt, part. adj. {ænyd. tang-
beklæd; jf. -klædt) beklædt, dækket med tang.

VSO. e.br. -borre, en. se -burre, -breg-
ne, en. 2( havebregnen Pteris (cretica) L.
(hvis Made minder om blæretang). Danvig.
100Stueplanter.(1940).39. BerlHaveL.II.271.
-bremse, en. [I] bremse, hvis bakker
griber fra hver sin side (som kæberne paa en
knibtang). Kbh.sSporveje.(1936).92. -bran,
adj. (jf. -grøn ; 1. br.) brun af ell. som tang. den
tangbrune Kyst. Breum.(NatTid.^''/itl912.2.

sp.3). Sundet iraellem havde stærkere Farve-
spil . . sandgult, tangbrunt, stengraat.£/Å;3icBr.

Landfast. (1938). 232. -brænding, en.

(fagl.) brænding af tang (til udvinding af salt,

potaske osv.). MO.^ TroelsL.V58. -bræt, et.

[ 1.2.2] forskydeligt bræt, der indsættes mel-

lem arbejdsstykket og fortangens skrue. Wagn.
Tekn.491. Møbelsnedkeri.[1937] .148. -buk,
en. [1.2.1] (ty. zangenbock; zool., nu næppe
br.) træbuk af slægten Rhagium. Cuvier.Dyr-
hist.II.221. Brehm.Krybd.517. -bund, en.

tangbevokset havbund. Goldschm.III.164. Niels

roede ud paa Tangbunden. Gravl.VF.125.

-bnrre, en. (zool.) søpindsvin, Psammechi-
nus miliaris (jf. Søburre 2). -borre: Danm
Fauna.XXV11.179. -busk, en. buskagtig

(gruppe af) tangplante(r). JPJac.II.18. i disse

Tangbuske opholdt Aalen sig. BornhHaandv
Er. 141. gule Tangbuske lyste gennem det kla-

re, stille Va.nå.PoulSør.BS.197. -bændel,
en. ^ (nu næppe br.) bændeltang, Zostera ma-
rina L. JTusch.267. -dige, et. dige af op-
dynget tang. Cit.l721.(Vider.IV145). Ejen-
dommeligt for (Æbelloft) er de mange Haver
og de lange, svære Tangdiger langs Byens
Vestgrænse ud mod Yigen.Trap.*VI.423.
Tange, en. ['tan,a] flt. -r. (glda., ada.

tang(æ) (i stednavne, se fx. Stedn.I.xi.II.

XVII.III.LIX.341 ofl.), SV. (især dial. og i

stednavne) tång(e), 710. dial. tange, oldn.

tangi (alle i bet. 1-2); eng. (fra nordisk?)
tang (bet. 1 ofl.); maaske besl. m. I. Tang)
1) (næppe i rigsspr.; sml. Rumpetang)
d. s. s. I. Angel 2.2. Moth.^T25. paa le:

Feilb. paa sav: BornhIIaandvEr.79. paa
hakkelsekniv: Cit.ea.l760. (Thott4°1416. 74).

2) (muligvis fra no.; jf.: „især i Norge".
MO.^; nu sj. i rigsspr.) (lang, smal) odde,
der strækker sig ud i vandet; landtunge
(jf.: Tange bruges ofte i Flæng med Tunge,
idet Tange foruden sin egen Betydn. af
Isthmus ogsaa høres brugt - Odde (Tunge).
Levin.); dial. og i stednavne ogs. (og især)

om fremspringende, spidst tilløbende bakke-
drag ell. jordstykke samt om smal kløft olgn.

(„V.n smal ager, som stikker ud fra den
anden mark.' Moth.*T25. jf. Feilb. samtStedn.
I.XI.II.XVII.II1.LIX.341 ofl). *(digterens

hjem) strækker sig fra Spitsbergs hvide Klip-

per . ,
I
Til hvor den sidste Tange slipper

|

I Søndrepolens øde \{st,v.Oehl.Digtn.l.l69.

Imellem Montalcmbert og Victor Hugo er
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. . Principfjendskab, de staae overfor hin-

anden paa den nuværende Verdens yderste

T&nger. Goldschm.BlS.III.124. jf.: *Før Ky-
stens Tange

|
, . hist dukker op af Vover.

CKMolb.Dante.1.47. 3) (først kendt fra da.

rigsspr. i 19. aarh.; maaske udviklet af
bet. 2; jf. Jord-, Landtange) smal land-
strimmel, der forbinder et (især: mindre)
stykke land (en halvø) med et andet;
hals ^1.5.1 slutn.). Munkebo Banke, der lo

ligger paa Hindsholms Ts,nge. Molb.Dagb.
101. den nordligste Pynt af Rygen, hvor
et Næs eller en Halvø . . forenet med Øen
ved en smal Tange, endte sig med en . .

Kridtklint. sa.D//.//.355. Tangen ved Suez,

ved Corinth, Panama. Levin. VSO. Trap.^

11.558 (se u. I. Hals 5.1 slutn.). en frem-
springende Odde, der kun ved en smal Vase
eller Tange er forbunden med Landet.
Goldschm.(Fædrel.^U1I866.1 .sp.4) . en sandet 20

og stenet undersøisk Tange forbinder (øerne).

Christmas.EtAariSiam.(1894).19. Tanger af

denne Art (0: som afspærrer en bugt fra

havet) findes udenfor Ringkøbing og Nissum
Fjorde. Uss.DanmGeol.'316.
Tangent, en. [taii'gæn'rf] (i bet. 1 tid-

Ugere (og endnu som betegnelse for en trigono-

metrisk funktion, se fx. LSal.XI.708) m. lat.

form Tangens ['tariigæn's] Sort.Poet.28. Cra-
mer.Geometria.(1760). 111. jf. JBaden.FrO.). 30

flt. -er. (ty. tangente, eng. tangent (bet. 1-2);

af lat. tangens, præs. part. af tangere, be-

røre')

1) (nylat. tangens, tidligst brugt af den
danske matematiker Thomas Fincke i Geo-

metriarotundi.(1583).64.73 (se HGZeuthen.
MathematikensHist.II.(1903).158) i st. for

tangens linea, egl.: berørende linie (jf. Røre-
linie^* mat.) ret linie, der har eet og kun
eet punkt fælles med en krum linie. 40

*Hand Tangens med Secanten maa
|
Af

Grade-Regning giettG.Sort.Poet.28. HOBjørn.
Geometrien. (1811). 97. Geom.23. \\ billedl.

Socrates . . var en Tangent, der idelig berørte

Statens peripheriske Mangfoldighed. Kierk.

XII1.265. sa.EP.V30. (1. br.) i udtr. for, at

en genstand, som har bevæget sig i en bue, fort-

sætter sin bevægelse efter en ret linie: fjerne

sig efter T&ngenten.S&B. overf.: ryge af

efter tangenten olgn., lade sig bortlede 50

fra sit egl. emne af en tilfældig idéassocia-

tion. Bl&T.
2) (anvendelse om taste kun kendt fra nord.)

egl. i al olm. om, hvad der ved berøring
faar en streng til at klinge (jf.: Alle

Slags Harper . . har enten den Spillendes

Negle eller Fingerender, eller smaa tilspissede

Pennefierer, eller andre Stikker, til Tan-
genter; med dem rores u-middelbar den, til

den eller den Tone, stemte Stræng. JDBerlin. eo

MusicaliskeElementer.(1744).95); spee. om de
smaa metalstifter, der anslaar strengene i et

klavikord; nu kun i videre anv., om hele den
vægtstang (af træ), ved hjælp af hvilken strengen

anslaas, ell. alene (jf. IL Klaver 1) om den del,

der trykkes ned af den spillendes fingre (cll. fød-
der: jf. Pedaltangent^; ogs. om tilsvarende ind-
retning paa orgel, harmonium, harmonika osv.;

taste. Alle slags Claveerer har konstige Tan-
genter, hvor der behøves, til Toner at faae

paa det stemte Instrument, ikke andet end
een god Øvelse i at tractere Tangenterne.
JDBerlin.MusicaliskeElemenier.(1744).95. et

Orgel med all dets konstige Indretning, dets
Strænger, Tangenter og Stemning. Holb.Ep.
1.104. Tangenten er udi Clavicembaler Dok-
kerne, som bringer Strengerne til at give
deres Lyd og Klang. Udi et Claveer er det
de Stykker Messing-Blek som slaar paa
Strængerne. Thielo.M.83. *Gjennem Buevind-
vet glimre

|
De forgyldte Instrumenter —

|

Hvide Skyggehænder jage
|
Over støvede

'Ydingenter.Aarestr.SS.IV.123. jeg gnider blot

Tangenterne af med en ulden K\\xå. Fritz

Jurg.nr.42. (han lod) Fingrene gaa søgende
over Harmonikaens Tangenter. A'nnd^nd.//.

118. i udtr. for at spille (klaver): S. gav
Tangenterne af et godt Ii']eite. JacPaludan.
TS.46. tampe i tangenterne (jf. u. tampe
1.2^.

II
hvid, sort tangent, henh. under-,

overtangent (paa moderne klaver, orgel olgn.)

med hvid, henh. sort belægning, cis (den sorte

Tangent ved Siden af c).EAbrah.T.18.

Chopins berømte „Etude paa de sorte Tan-
genter". PoZ.^Vi,7940.2.sp.2.

II (1. br.) billedl,

om tænder, (den døde hest) havde blottet i

et vildt Grin de høje Fortænders gule Tan-
genter. KnudPouls.B.25. Fruen bliver saa for-

skrækket, at hun taber „Tangenterne" i

Ysindg\siSset.HHLund.Lørdag.(1933).59.

3) videre anv. af bet. 2, om lignende
indretninger til at trykke paa med fin-
grene paa andre apparater, fx. paa skrive-

maskine (GyrLemche.BD.168), sættemaskine

(Selmar.H57), cykellaas (Cit.l944.(OrdbS.).

jf.: Den med Tangentlaas aflaasede Pen-
geskuffe . . er opbrudt. PolitiE.^*/id923.4)

osv.

Tangent-, i ssgr. især (mat.) til Tan-
gent 1, fx. Tangent-flade (flade, der dannes af

en bues tangenier. Hjelmslev.Geometri.(1918)

.

260), -længde, -plan (plan, der berører en

krum flade. Sal.XVII.164. Hjelmslev.Geome-
tri.(1918). 246.262), -punkt (det punkt, hvor

tangenten berører den krumme linie. Meyer. jf.

DSB.Banebygn.51), -retning, -vinkel (vinkel,

hvis ben er tangenter til en cirkel. NordConv
Lex.V509. Geom.23) samt -ege (0 d. s. s.

Krydsege. Cyclehb.26. OpfB.*II.140). \\
(især

J") til Tangent 2, fx. Tangent-instrument,
-række

|| (fagl.) til Tangent 3, fx. Tangent-
bord, -knap (paa sættemaskine), -laas (se

u. Tangent S), -række.
tangere, V. [taii'ge'ra] -eåe.vbs. -ing (jf.

Tangeringspunkt. Larsen.), (ty. tangieren,

fra lat. tangere, berøre; jf. Tangent, tachere,

Takt, intakt, Kontakt samt IL tage) 1) (jf.

berøre 2.i, III. røre 3.4; mat., nu 1. br.) om
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tangent: herøre (en kurve) i eet punkt.
Ramus.ElementcerGeometri€.(1850) .33. Fabri-

cius - Bjerre. TorsionsfriFlader. (1934). 14. 2)

(især m) i videre anv., om andre linier, figurer,

genstande: (lige akkurat) berøre; strejfe.

Meyer.^ I Rundbilledet . . bøjer Madonna
Hovedet til Siden og tangerer Rundingen
uden at hæve den. Wanscher.RM.59. Solens

blanke Skive tangerede netop Horisonten.

Buchh.FD.246. \\ spec. (billard.) m. h. t. bal:

tachere; snitte (III.5.i); skære (IY.I.2).

Billard.(1933).13. 3) (især Qpj overf. 3.1) m. h. t.

tanke, ytring olgn.: berøre, omtale, beskæf-
tige sig med paa flygtig, tilfældig,
overfladisk maade. Meyer. ^ aphoristiske

Udbrud . . der tangere hele Videnskabens
Rige. Kierk.XIII.377. Et andet sted i „Livs-

erindringer" tangerer Goldschmidt igen den
erotiske side af Møllers liy.FBrandt.SK.174.

3.2) 07n begreb, forhold, egenskab: ligge nær 20

op ad; nærme sig til; være næsten lig

med. den Naivetet, der tangerer Begrebet
Bumhed. Wied. S. 109. han havde begaaet, i

hvert Fald tangeret — som det hed i Geo-
metrien — det, der kaldes Indbrud. »SMicA.
Dommeren.(1921).20. Dengang Johannes ned-
skrev sit Evangelium, var han blevet saa
gammel, at han tangerede det vrøvlevorne.
KMunk.BF.38. 3.3) om begivenhed, indtryk:

berøre (flygiigt); gøre (et svagt) ind- 30

tryk paa. Meyer. ^ Hele Historien (0: en

kærlighedsaffære) er ordinær . . Men jeg faar

desværre Brug for den, den tangerede mig
en Morgen mellem 5 og &.Buchh.UH.93.
Blot det at se dem (o: bakkerne) i det fjerne

gjorde ham godt dybt ind i Sjælen, tangerede
en Længsel i ham. JørgenNiels.D.15.

tang^et, adj. ['tan,8<] {penyd. tanged; til

II. Tang; /. br.) beklædt med, fuld af
lang. * Fiskeren skal komme fra sit tangede 40

Garn: Rich.1. 129. »den tangede FæLsmst.43.
Tang^-fedt, et. [1] (jarg.) m. lign. anv.

som Messingstaaltraad, Stoppenaalefrø ofl.

Det var en yndet Spøg at sende den nye
(smede-)LæTling i Byen med en Sæk for at

hente Tangicdt. Pol."/tl933.5.sp.4. -flue,
en. flue, der lever i tang; spec. (zool.) om
fluer af familien Cælopidæ. et Par Tang-
fluers ^\xmmGn.KnudPouls.BD.64. Entomo-
logiskeMeddelelser.XXIV(1943).52. -torlø- 50

•e, V. [I.l] (med.) forløse med fødselstang

(især i perf. part. ell. som vbs.). NordConv
Lex.*V.642. En Tangforløsning kan være et

let og ufarligt Indgreb. LeopMeyer.FP.294.

I\
overf. Naar man saadan sidder blandt

evende Mennesker og sludrer, falder der jo

tit Replikker, som ens Hjerne, om den saa
blev tangforløst, aldrig vilde nedkomme med.
fiørgcMadsen. Jeger salig. (1933). 122. Dette
(danrlige monument) synes mig saa tang- 60

forløst som vel mnWst. Freuchen.(Pol.^*U
1941.7.sp.6). -forretnini;, en. [\.\](med.)
l'f'jrlig forretning (1.3.3) brstaaende i tang-

forløsning, »at spise ved hundrede Bispe-

XXIU. Bentrykt "/• 104«

gilder — at fare derfra til Tangforretninger.
Aarestr.SS.V366. S&B.-gA&Sfen. \. knorte-

gaas, Bernicla torquata (der lever af tang, spec.

aalegræs). Kjærbøll.647 . DanmFauna.XXIII.
202. -græSf et. (jf. Græstang satnt Hav-, Sø-
græs ; 1. br. og næppe i fagl. spr.) græslignende
tang (II). *den blomsterløse Vang (0: havet),

I

Hvor kun det vaade Tanggræs flød, CZ
Molb.SD.392. Haaret var langt og sort og
faldt fra den hvide Pande som tyndt Tang-
græs. LCNiels. Historier.(1907).229. -grøn,
adj. (jf. -brun; 1. br.). Af Søen stiger en Hav-
frue med tanggrønt YididiX.HCAnd.(1919).V.

96. -gærde^ et. (jf. -dige^ gærde af opdyn-
get (bændel)tang. vAph.(1759). Forordn.*"/!

1807.§2. Ved Kysterne findes ældgamle
Tanggærder, bevoksede med Strand-Malurt,
Strandgaasefod, Melde. Frem.DN.268. -gød-
ning, en. (fagl.) (brændt ell. forraadnet)
tang, anvendt som gødning. Amberg. Nytte-
planter.476. -halm, en. (jf. -hø; sj. i

rigsspr.) tørret tang. *Tag, af Tanghalm
mønnet. CDangaard.Frisind.(1906).vil. -hø,
et. (jf. -halm; sj. i rigsspr.) tørret tang.

Tanghø bruges sjældnere som Foder. MøllH.
VI. 15. -klædt, part. adj. {ænyd. tang-
klæd; jf. -beklædt samt tanget; især poet.)

tangklædt Bred.FGuldb.il.244. *I Sandet
blev hun jordet, bag tangklædte Steen.
Oehl.Digte.III.(1823).146. Hauch.SD.II.41.
-lage, en. (jf. -lud; 1. br.) lage af tangsalt.

Fisken var saltet med Tanglage, der var ikke
Raad til at bruge Salt naar ringere kunde
gøre det. PChristensen.Smaatræk. (1896). 30.

-ler, et. (fagl., nu næppe br.) mørkt ler afsat

i havet, delvis bestaaende af organisk materiale,

bl. a. stammende fra tang; sortler. MøllH.IV
154. -loppe, en. (;/. Loppe 2 samt ty.

wasser-, seefloh; zool.) krebsdyr af ordenen
Amphipoda (DanmFauna.XXXII.l) ell. un-
derordenen (afdelingen) Gammaridea (LSal.I.

208), spec. om de i Danmark alm. arter (af fa-

milien Gammaridæ): Gammarus locusta fAlm.
T&ng\opi>e.DanmFauna.XXXII.276) og G.
pulex ^Ferskvandstangloppe.sms<.279), der le-

ver i vandet ell. paa stranden (i opskyllet tang)

og har hurtige, hoppende bevægelser. Moth.
T53. Krøyer. 1 1. 137. Tanglopperne, der for

hvert Skridt, han gjorde, floi over Sand og
solede Sten ligesom Sodklatter, der blæses af-

sted, og forsvandt som ved et Trylleslag,

naar han standsede. 0;ei. 7(7.35. lAeberkind.

DV11 1.201. -lad, en. (jf. -lage; fagl). De
varme Tangludomslag ere anvendte i 14
TiUdslde. Beretning omSilkeborgVandkuranstalt
1903.7. -las, en. (zool.) krebsdyr af slægten

Idothea. NordConvLex.V509. Boas.Zool.*296.

•maatte, en. (fagl.) (isolation8)maalte af
tang indsyet i papir. IIFB.1936.XLVI. -ma-
dra«, en. madras, stoppet med tang. MCG
Lrhmann.Græstang8Brug.(1812) .24. 'Jeg (o:

en rekrut) ligger vaagen paa min Tangmadras.
FrNygaard.O.80. -maBlde, en. (1. br.) ^ navn
paa forsk, arter af mælde (1 ell. 2), der vokser

49
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ved stranden. AchtonFnis.DØ.II.257.III.261.
-naal, en. («o. dial. tangnaal; jf. Hav-,
Sønaal samt Snagegedde, Stork 2.i) X.
naalefisken Syngnathus (der lever i tang).

Krøyer.

I

II.673.692. Drachm.UB.141. Danm
Fauna.XX.17f.
Tang:o, en. [itan,go] flt. (1. br.) -er

['tan,|go?ar] (ty., eng., fr. d. s.; fra sp. tango;

vist egl. negersprog) navn paa en dans (i

todelt takt og langsomt tempo), der indførtes

i Europa i 1911, og som er en stiliseret form

af en obskøn dans, der er meget udbredt i de

lavere klasser i Spanien og Sydamerika; ogs.

om musik, melodi til denne dans. den moderne
Tango (er) i saa høj en Grad . . omskabt i

Europa, at den i Argentina kaldes Tango Tpa-

risien.Koebner&Leonard.ModerneDans.(overs.
1913).44. Spanierinden . . dansede den virke-

lige Tango som Matroserne i hendes Hjem-
lands Havnekipper.^Tfindin^.Fa^.S. hun
vuggede sit Hoved i Rytme med en ind-

smigrende Tango. PDrachm.D.112. tango-
farvet, adj. (1. br.) orange med brunt og

lidt rødt. *kun en enkelt Lue
|
bliver tango-

farvet Tøå.TomKrist.F.35. BerlHaveL.1.237.

Tan£;-orm, en. (sj.) om orme, insekt-

larver olgn., der træffes i tang (fx. tangfiuens

larve). Moth.T53. Findes der en Møbelstop-

ning, hvori der ikke kommer „Tangorm"?
Hjemmet.^"/iil929.46.sp.o. -ovn, en. (fagl.)

ovn til tangbrænding. MO.^ -plante, en.

hvor Steen lægges . . i Søen vil der fremvoxe
Tangplanter. P%sBi6LX/Z.324. Byen . .

skimtedes som . . en udtunget Tangplante
bag Engenes Em.Kidde.AE.II.132. -ret,
adj. [I.l] (med.) om foster: som staar saaledes,

at man kan anvende tangforløsning. Leop
Meyer.FP.286. -salt, et. (jf. -lage, -lud;

fagl., foræld.) salt, udludet af tangaske (an-

vendt som erstatningsprodukt, se KbhSkild.

1814.131). Rostgaard.Lex.T19b. i Aarene
1808—9 tilvirkedes paa Hjørring Amts Øst-

kyst, paa Hindsholm og Grevskabet Gylden-
sten paa Fyen og i det nordlige Sjælland

2000 Tdr. Terngsalt. Læsøfolk.43. jf.: det er

ei Vandsnak eller Barnepjat, ei Krap eller

Tangsalt hvis Sag jeg taler her. Grundtv.Prø-

ver afSnorroogSaxo.(1815).XXVll. -ske, en.

[I.l] se u. I. Ske 3. -skov, en. (jf. I. Skov 4^
større bevoksning af tang. Der maatte være , .

noget af Tangskovenes sorte, forfiltrede

Rædsel i hendes (o: en havfriies) Haar.
JPJae.Il.75. Først spiser jeg et (o: stykke

smørrebrød) med Æg og Sild —
|
O Anelsen

om Svovlbrinte og om Jodlugt fra Ha-
vets Tangskove !JFJens.Z)i.-54. -snarre,
en. (ogs. -snare. HUss.IH.79. UfF.(Fyn).
-snadre. smst.(sjæll.)). {no. tangsnerre
(BøvP.III.547); navnet hentyder muligvis til

fiskens redebygning (se LSal.V.693), jf. I.

Snare, II. Snarre, I. Snerre, I. Snære osv.;

sml. dog ogs. Snar(e)-, Snadregedde u. Snage-
gedde) \ fisk af slægten Spinachia, især om
S. spinachia, der lever (og bygger rede)

paa tangbevoksede steder. EPont.Atlas.1.651.

Krøyer.1.193. DanmFauna.XI.117. Flokke
af Hundestejler og Tangsnarrer (jager) om
mellem Vl&nterne.Tilsk.l918.II.68. -snegl,
en. (dial., foræld.) \ d. s. s. -naal. Krøyer.
III.675 („ved Kjøbcnhavn"). -spor, et.

[I.l] (med.) mærke (paa barnets hoved) efter

fødselstangen. LeopMeyer.FP.296. Klinisk
Ordbog. (1921).239. -spræl, en. [-|Sbr?r]

10 (sj. -sprælle. CollO.). flt. d. s. (jf. æriyd.

(no.) tang spreling; fra no. dial. tang-spræl

(-spril), til sprel(e), lille, sprællende dyr;

zool.) \ benfisk af familien Blenniidæ; slim-

fisk; spec. om slægten Centronotus, navnlig

C. gunellus (den alm. tangspræl
; jf. Tejstefisk).

Krøyer.I.341. DanmFauna.XI.148. -stok,
en. [1.2.3] {nt. tangstock) stok, hvormed
skruen paa en høvlebænk spændes; spændestok,

-pind. FagOSnedk. -sar, adj. (kem.) indehol-

20 dende tangsyre. Kalciumtangatet (den tang-

sure Ka\k). VareL.*846. -syre, en. (kem.)
syre, der (som uopløseligt kalciumsalt) findes i

forsk, tangarter; algin-, laminarsyre. Sal.^I.

504. BilleGram.Farmakognosi.(1927).l. -urt,
en. 2( karsporeplante af salturtfamilien, der især

vokser i raadden tang; Bassia (hirsuta (L.)

Aschers). Lange.Flora.274. Rostr.Flora.I.^*

(1925).164. t -vrag, et. baggællesneglen

Scyllæa (som har forsk, bladagtige forlængel-

30 ser, der kan minde om tangstumper). Brunnich.
ZoologiæFundamenta.(1771).241 . Cuvier.Dyr-
hist.II.17.

Tank, en. [tai^'g'] ell. (nu især i flt. paa
-s) m. (tilnærmelse til) eng. udtale, (undertiden

ogs. (i bet. 2) Tanks. jf. KNyrop.OL.III.
156. Spectator.1945.355). flt. -e ell. (især i

bet. 2 alm.) -s. (fra eng. tank; bet. 1

optaget (i j$^) i slutn. af 19. aarh.; bet. 2

var opr. en vilkaarligt valgt betegnelse, der

40 skulde tjene til at hemmeligholde det nye
vaabens karakter; jf. II. tanke) I) (især fagl.)

(større) beholder til opbevaring af væd-
ske, især (^) om beholder om bord til drikke-

vand, benzin- ell. olielast, vandballast osv. (And
Nx.S.123. SkibsbygnK.19), % om beholder til

benzin, olie olgn. paa motorkøretøj
, flyvema-

skine osv. (Flyvemotorlære.(HærensFlyvertrop'

per).(1941).103), (bryg.) om (metal)beholder

til lagring af øl (VBergstrøm.(Jubelbryg.

50 (1923).13)), (fot.) om beholder til fremkal-

delse af film uden mørkekammer (BerlFrO.);

i alm. spr. nu navnlig om (underjordisk)

beholder til benzin og olie, anbragt i garage

ell. ved færdselsaare til forsyning af motor-

køretøjer; ogs. om hele det dertil knyttede

anlæg. Det var da morsomt, at der er kom-
met to Shelltanke i Byen. Lauesen.S.32.

\\

hertil ssgr. som Tank-lokomotiv (tender-

lokomotiv. Sal.''XXI11.234) samt Tank-
60 anlæg, -mand, -passer, -station, endvidere

(skibsbygn.) ssgr. som Tank-last (Dagbl.^^U

1883.2.sp.6), -pumpe, -rør, -side, -top,

samt betegnelser for transportmidler til trans-

port af olie olgn., fx. Tank-baad, -bil,
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-damper, -lægter, -pram, -skib, -vogn.

2) ii svært pansret motorkøretøj paa larve-

fødder, udstyret med svært skyts (tidligst

anvendt af englænderne i Frankrig 1916);

kampvogn. De nye engelske Panserautomo-

biler, der af Soldaterne har faaet Betegnelsen

„Tanks" (spiller) en stor Rolle ved Fronten.

BerlTidVUldW.AitA.sp.l. som vældige Vug-

ger vraltede de pansrede Tanke frem, tram-

pede alting sonder og sprøjtede Kugleregn

over fuldført \ærV..SMich.T.57. || hertil ssgr.

som Tank-angreb, -armé, -brigade, -divi-

gion, -formation, -fælde, -gevær, -grav,

-kanon, -mine, -regiment, -slag, -spær-

ring, -styrke samt Anti-tank-kanon, -skyts,

-vaaben osv.

I. Tanke, en. ['taixga] flt. -r. (glda.

tanckæ (som fem. i glda. og ænyd.: Kalk.IV
312a** *^. jf.Thorsen.65), thanke (som mase;
akk. ent. og flt.: thanka. SjT.22.72), jf. ogs.

tank (Suso.174; men: tankke. smst.181);

fsv. J)ank(i)e, m., sv. tanke, no. dial. (vist

fra da.) tank(j)e, isl. (fra 16. aarh.) J)anki;

sa. ord som (og paavirket af ell. laant fra)

mnt. dank(e) (osax. githanko^, tanke, hen-

sigt, vilje, tak, jf. ty. gedanke, som har haft

indflydelse paa ordets bet.-udvikling og fra-

seologi; hesl. m. (og muligvis ved optagelse

fra mnt. omdannet efter) ord som I. Tak

(jf. I. Dank, (af)dankej, tykke(s), tække(s);

jf. tænke)
bevidsthedsfænomen, der er karakteriseret ved

at indeholde ell. være rettet mod et vist emne;
det, der tænkes, det at tænke ell. det,

der tænker; dels om de psykiske processer

opfattet som en (mere ell. mindre bevidst og

rxUnarlig) virksomhed af en person ell. et

'.-fi (hjernen); dels om genstanden for,

Didholdet, produktet af denne virksomhed

(undertiden spec.: den fuldt bevidste fore-

stilling, jf. VSO. samt: det at være be-

vidst . . gier en Tings Forestillelse til

en T&T\ke.Gottsched.Grunc!vold.I.(overs.l742).

462); dels om (bevidstheden opfattet som)

et selvstændigt organ ell. væsen, der retter

sig ell. rettes mod, følger, fastholder, op-

lager emner i omverdenen og den tænkendes

egen bevidsthed, bearbejder sanseindtryk, sam-
menligner, sondrer, forbinder, ordner ell. frem-

hri)ifjer, skaber bevidsthedselementer (forestil-

Ixniscr, begreber), dømmer, slutter, vurderer

osv. og derved styrer subjektets forestillings-

og handlingsliv; undertiden ogs. om selve

Vrnhrevnen (jf. bet. B). || ordet bruges dels

(ud'H flt. og ubest. art.) som en art koll. om
in i< i nnrksomheden, tænkeevnen, summen af

/"' dsthedsfænomener osv. (se især u. bel. 1,

;i.i, 8.3^; dels (med ubest. art. ell. i flt.) om
den enkelte tankeaki, det enkelte, afgrænsede

tankeindhold (se især u. bet. 2, 8.1^; i mange
forb. bruges ent. og flt. uden slørre forskel.

\\

tankens retning ell. indhold betegnes som regel

ved præp., dels om (jf. u. bet. 2(i-2) og 6(2)):

Fornemmelser (er) Tanker om Ting, som cre

os nærværende. ChrWolff.FornuftigeTanker.
(overs.1742).ll. Tanken om Gud (er) blevet
intetsigende. Kierk. VII.476. Hun opgav en-
hver Tanke om Ægteskab. IsakDin.FF.200.
dels paa (jf. tænke paa noget; sml. DSt.
1904.116): *Naar . . han . . |

For Tanken
paa sin Ven ei kunde sove. PalM.AdamH.
I.(revideretudg.l849).123. Tanken paa Ta-
bet gjorde hende exa\teret.Schand.BS.232.

10 jf.: Tanken om Udødeligheden, om et til-

kommende Liv. (Derimod: Tanken paa det
tilkommende Liv o: den herpaa henvendte
Tanke, Eftertanke). VSO. se videre u. bet. 2.1

;

om spec. forb. m. for, til, over se u. bet. 4,

8.1.

1) i al alm. (jf. bet. 3.ij. som Himmelen er

høiere end Jorden, saa ere mine Veie hoiere end
Eders Veie, og mine Tanker høiere end Eders
Tanker. £s.55.9. kand jeg u muelig tænke det

20 andet om en Ting, naar jeg tænker det første

om den; saa stride mine Tanker imod hinan-

den. ChrWolff.FornuftigeTanker. (overs. 1742).
85. Tanken er en uendelig fin, ulegemlig,

usanselig Gjenstand, den er ikke let at fatte

og fastholde og beskue således at man op-

dager dens absolut rigtige Form. Rask.Udv.
11.378. Tanken er ikke til, forend den tæn-
ker; den er ikke Gjenstand for Andet end
sig selv. Heib.Pros. 1.476. denne trevne Slægt

. . hvis Gjennemsnit . . hverken har Tankens
eller Religieusitetens Lidenskab. Kierk. VII.
251. Vi kende Tanken bedst som Efter-

tanke . . Tanken kommer bagefter en
umiddelbar Oplevelse. Høffd.MT. 1. (man)
opfatter ikke en Tanke som saadan, men
som en Tanke om et elier z.ndet. JørgJørgen-
sen.Filos.Forelæsninger.(1926) .313. \\ i mod-
sætn. til talen, udtrykket, ordet (jf. bet. 6.2,

8.1^. Han leder efter Ord, men lutter Tan-
40 ker hnder. Bagges. 1.24. Hvo ei med Ord

kan sige
|
Sin Tanke, kommer ei i Himme-

rige. //ei6.Poe<.X.i94. *man tidt i Ord
|
Er

Een, mens man i Tanker er en Anden.
PalM.AdamH.II.318. Sprog og tanke. -Spr

Kuli.V.24. sproget er givet menneskene,

for at de kan skjule deres tanker, se

I. Sprog 1.1. forløse (ell. løse. Cllans.

BK.203. jf. Brandes.Br. 11 1.219) ens ('bund-
ne, se binde 6.4 slutn.) tanke(r). Det er

50 kønt at se, hvorledes Sproget i Moderens
Digte . . forvandles til Sang i Sønnens.

Det er ligesom Sønnen ved sin Kunst har

lært at forløse sin Moders Tanker. VilhAnd.

PMu. 11.40.
[I

i udtr. for at gætte, forstaa,

faa at vide, hvad en tænker paa. der Jesus

saae deres Tanker, sagde hsin.Matth.9.4.

Du skal min Tanke høre,
|
Og mine Syner

see.Winth.IIF.122. Siig mig saa mine urig-

tige og slette T&nker.JySaml.I.170. læse
60 (ens) tanker, slutte sig til ell. gætte, hvad

en anden lænker paa, uden at denne meddeler

det ved (tydelig) tale ell. paa anden normal
vis; spec. om tankelæsning. Naar du anstræn-

ger dig lidt, maa du vel kunne læse mine

49*
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Tanker. Gyel.r.3. AaDons.MV.194. jf. Alfr
Lehm.Overtro.IY(1896).n7. Martensens Ord
om Mynster som et af de rette Sandheds-
vidner , . kunde (ikke) være bedre beregnet,

hvis Mynster havde kjendt Kierkegaards
inderste Tanker og ønsket at friste ham
hem.Vodskov.SS.27. KnudAnd.HH.126. stil-

le tanker, se II. stille 4.6. || i modsætn. til

oplevelse, handling, virkelighed (jf. bet. b og 8.3

slutn.). *Tidt stirred jeg fra Banken
|
Hertil, lo

og saae mig blind,
|
Men kom dog kun med

Tanken
|

I Paradiset ind (o: til den elskede).

Heih.Poet.IX.60. Jeg bliver daarlig bare ved
Ta,nkeTi\MartinAHans.JR.119. Jeg har al-

drig bedraget Far i Tanke eller Gerning.

CHans.BK.88. i udtr. for, at en tanke om-
sættes i beslutning ell. handling, at det, man
har tænkt bliver til virkelighed. Snart blev

denne Tanke til Beslntning. PNNyegaard.S.
49. Hans Tanker gik ikke i Opfyldelse. VSO. 20

Pontoppidan omsætter resolut Tanken i

Handling for at afhjælpe Savnet. CSPet.Litt.

870. føre en tanke ud i livet • realisere en tan-

ke j
i forb. i tanken, tankerne ell. (nu

næppe br.) i tanker: *som den der dømmer
I

At han haver spiist sig træt,
|
Før han

merker at han drømmer,
|
Og er kun i Tan-

ker mæt. JFriis.59. hans Phantasie . . fore-

gjøglede ham Eventyr, der i Tanken vare

liflige, men ofte i Virkeligheden sank saa 30

meget dybere. Winth.VII1.20. I Tankerne
blev hun forsonet med hende. TDitlevsen.

BF.75.
II

(m. overgang til bet. 7 og 8) i forb.

m. kvalificerende adj. Min Siel føler sig høynet
ved disse sterke, stoere ll&nkex.Rothe.TG.53.

Det kan man kalde en stolt Tanke, at sige

„Fanden i Vold" til hundrede tusinde ^ig^-

daXerl Heib.Poet.VII.256. En stor, høi, dri-

stig, fiin Tanke. F/SO. hvordan kunde De
tænke Dem at have Marion om Dem Dag 40

og Nat paa Bankerne (0: fiskebankerne ved

Newfoundland) — det er jo en vanvittig

T&nke.KnudAnd.HH.iei.
\\ (1. br.) m. h. t.

dyrs bevidsthedsliv. Dyrenes Kundskab, Tan-
ker og Siæle-Virkninger. Eilsch.PhilBrev.25.

(hun) kunde høre fjerne Skoves og Tiders

Tale og læse Elgens T&nkeT.KnudAnd.HH.
55. SprKult.V.27 .

\\
(æstet.) om den tanke-

virksomhed, der ligger bag ved, ell. det tanke-

indhold, der antages at finde udtryk i et maleri 50

(jf. Tankemalerij, et billedhuggerværk, et

musikstykke osv. Flertallet af mine Tilhørere

. . kan eller vil ikke følge mig i min musi-

kalske Tankes \]dw\kh.ng.Strawinsky.MitLivs

Historie.(overs.l943).200. \\ i sammenlig-
ninger (om forsk. forb. m. Lyn og lyne se u.

Lyn 2.2, II. lyne 2.3, Tankelyn; sml. ogs.

Leth.(1800). MO.); især (jf. tanke-snel,

-snar 1) i forb. hurtig (ell. hastig. Knud
And.HH.54. rask. Krist.JyF.XII.98) som eo

en tanke, tanken ell. tanker (sml.

SnorriSturluson.Edda.^(udg.l926) .53) . hur-
tigt som en Tanke

|
Var Faren forbi. Winth.

VI.39. Maths Fod er hurtig som Tanken.

Etlar.Hedemanden.(1840). 139. \\ talem. og

ordspr. tanker er toldfri olgn., se toldfri,

et tilfælde (ell. en tilfældighed. Landeog
Folk.I.(1910).614), der ser ud som (ell.

ligner. BerlTid.^'''d934.M.13.sp.2) en tan-
ke, {efter sv. en håndelse, som ser ut som
en tanke (om Kalmarunionen). Geijer.Sven-
skafolketshistoria.I.(1832).215.) Ved et Til-

fælde, der saae ud som en guddommelig
Tanke. Pon(.LP.F///.5. Jørg.JF.II.34. to
sjæle (og) een tanke, se Sjæl 2.3.

2) m. h. t. (forandring i ell. beskaffenhed af)

bevidsthedens indhold ell. retning (ofte

m. overgang til bet, 3-1). 2.1) i udtr., hvor

tanken fremstilles som noget, der frembringes

af, opstaar i, kommer ind i, befinder sig i,

paavirker ell. svinder, drives ud af bevidst-

heden (personen, hovedet, hjernen, sjælen).

der opstod den Tanke hos dem (Chr.VI:

der kom en tanke ind i dem derom^, hvo
af dem vel skulde være den Største. Luc.9.46.

Siælen, som virker Tanker, (maa) have en

tænkende Kraft. Gottsched.Grundvold.I.(overs.

1742).463. altid vaagner i min Sjæl Tanken
om nye Foretagender. Mynst.Betr.1.3. Da gav
Vorherre mig den Tanke at stikke Ild i min
Seng.HCAnd.(1919).III.248. (jeg var) op-

fyldt af Tanken paa alt det ukendte, jeg nu
skulde ind i. Bergstrøm.KD.17. Den Tanke
forfølger mig Nat og Ba,g. KnudAnd.HH.45.
i forb. TO. faa ell. have (jf. u. bet. 4.1-2, b):

mange har haft de Tanker (0: at udbedre hav-

nen). PEdvFriis.S.190. „Jeg faaer en Tanke"

!

sagde Skorsteensfeieren. HCAnd. (1919) . II.

194. *Har Du anden Tanke
|
Nu end „lid

og taal",
I

Saa forkynd, o Danmark,
|
Mig

dit Fremtidsmaal. PaJM.F///.25S. tænke
en tanke, se tænke, vække en tanke
(tanker), se vække, jf. tankevækkende.
endvidere i forb. som fastholde (Kierk.VII.

60), slippe en tanke, smst.91. H. kunde
ikke slippe Tanken om, at Sagen langt fra

var blevet fuldt oplyst. Pol.^'/»1943.9.sp.2.

skubbe (TDitlevsen.BF.123), skyde (Soya.

GAM.158), vise (Lehm.III.17. KLars.AH.
19) en tanke fra sig olgn. slaa tan-

kerene) bort (Moth.T80. jf. u. III. slaa

43.2y, af hovedet, af sit sind, lade en
tanke fare, dels (m. overgang til bet. 1)

m. h. t. tunge, triste tanker, dels (m. overgang

til bet. b) m. h. t. plan, forsæt. Ach! Eders

Naade slaar saadane Tancker af Eders

B.oYet.Holb.Jep.II.2. (derfor) maa jeg lade

den Tanke l&xe.Rask.Br.I.15. jeg . . har

slaaet den Tanke af mit Sind, at gjøre ham
Selskab. smsf.39. || styret af med ell. uden.
det er ikke med Tanken om Belønning at

jeg paatager mig eders Mrinde.Etlar.DV41.

(han stod) og snakkede med Søster uden
Tanke om at rende hen til . . de andre

Drenge. HansPovls.HF.31. 2.2) i udtr. (del-

vis til bet. S-å), hvor tanken fremstilles som
et organ, en sans ell. et selvstændigt væsen,

der rettes (retter sig) mod, følger, kredser om
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ell. vender sig bort fra et emne, en genstand.

II
m. den tænkende person som suhj. (under

dit fravær) har jeg mange Gange sendt Tan-

ken til min Yen.NMPet.fRask.Br.II.eé).

Philosophen søger at gjenneratrænge den
historiske Virkelighed med Ta^nken. Kierk.

VII.501. fæste (se u. II. fæste 3.2^ ell.

fæstne (LeckFischer.HM.117) tanken, si-

ne tanker paa ell. ved (noget), rette

sine tanker mod ell. paa, henvende
sine tanker paa ell. til, vende sine
tanker mod, til dl. fra (noget), se u.

\ rette 2.3, henvende 2.i osv. spidse,
spile sin tanke, tankerne paa, se II.

spidse 2.3, II. spile 2.3. holde (ErlKrist.

DH.129), have tankerne ved (et arbejde

olgn.). Du havde vist ikke Tankerne ret

meget ved det aandelige.J^oZ)ons.JI'/T^222.

Han havde slet ikke Tankerne ved det, der

i Øjeblikket foregik. JørgenNiels.D.63. hvor
har du dine tanker (henne)? olgn., hvad
lænker du paa? hvorfor er du saa distræt? (jf.

let. S.i). Hvor har du dine t&nkeT.Moth.

T79. Hvor har jeg haft mine Tanker (o:

hvorfor har jeg ikke tænkt mig om)\Soya.HF.
60. la ane ((han) havde aabnet hendes Øjne
for alt det, hun aldrig for havde laant en Tan-
ke. TDitlevsen.BF.58), ofre (seu. ofre 3.2^,

skænke (se skænke 4), spilde (se u. II.

spilde i), værdige (s. d.) noget en tanke,
bringe (KnudAnd.HH.135), tvinge (Bier-

freund.FN.53) tanken, tankerne bort,
holde (BechNygaard.G0.131) tankerne
borte fra (noget) olgn. vi ville . . følge
Hende med Tankerne henover i det fuld-

komne Liy. Basth.Tale.(1795).8. || m. subj.,

der betegner noget uden for den tænkende;
især i forb. som føre, lede tanken (hen)
paa, henlede (Rubow.T.124) tanken paa
(noget) olgn. det sjældne Metrum leder Tan-
ken hen paa (Heibergs digt). Schand.(Bran-
des. Br. 111.253). Spectator.1943144.440. jf.:

Bynavnet Badstrup . . synes nok at kunne
lede Tanken i den 'Reinmg.Both.Detnord-
ostligeSjælland.(1865).18. Du har nok til at

tage Tanken fra dit kxheide. ErlKrist.

MM.54. en Mund med Rester af Tænder,
som forer Tanken langt bort fra moderne
Hygiejnebegreber. Poi.*/ii945.6.sp.4.

|J
m.

tanken som subj. tankerne er i grødfadet.
Mo(h.T78. »De begriber let,

|
Hvor langt

min Tanke var fra Pulterkammeret. £«;.

(1914).11.224. hans Tanker sysselsatte sig

. . med den hæslige Natmandskone. BiicA.

(1920).XX.114. min Tanke var hos de Døde.
UCAnd.DB.32. Saa var Tanken ved det
uundgaaelige. B&met. ErlKrist.DH.75. »Jeg
fabled skinsygt om din lange Fletning.

|

Men da jeg fandt den henlagt paa dit Nat-
bord,

I
tog Tankerne en noget anden Ret-

ning. HSecdorf.ID.IOO. hans tanker kred-
ser om (et emne), se kredse 2.2. i forb. m.
gælde: hun kunde se paa Drengen, at der
var noget i Vejen . . og hendes første Tanke

gjaldt T.Søiberg.KK.II.26. Og sig saa
Henry fra mig,

|
ham gjaldt min sidste Tanke.

KMunk.C.73. — i udtr. for aandsfraværelse

(jf. bet. 3.4^; HanB tanker er . . ei hoB hans
men.Moth.T78. *Hvor var min Tanke dog!
PalM.11.313. mine Tanker var langt borte.

CarloAnd.TA.192. se ogs. u. I. Sted 7.2.
||

for tanken. *0g Tanken for sig selv blev
klar,

I

Og Gud for Tanken aabenbar. i?ei&.

Poet.IX.lll. De smaa Værelser, hvor saa-

meget stort har rørt sig, synes at udvide
sig for Tanken, idet enhver Plet har en egen
Interesse. HCAnd.DB.38. især i forb. m.
staa: Døden staae Dig hver Dag for Tan-
kerne ! FGmW6.5.27<3. denne Herre, der stod
ham for Tanke, da han nedskrev disse Ord,
var (Chr. 11). Brandt.CP.271. svæve for
ens tanke, se II. svæve 3.2. 2.3) i udtr.,

hvor tanken fremstilles som noget, bevidst-

20 heden ell. den tænkende støder paa, finder ell.

føres frem til, beskæftiger sig med ell. (jf. bet.

B.i) kommer ind i, ud af, befinder sig i.

falde, komme (VSO.) ell. bringe, føre
paa en tanke, faa, give (en) en idé (om
forb. som komme, bringe paa andre, bedre
tanker se u. bet. Q.s). Det er mig kiert, at

man er falden paa de Tancker (o: at vælge

mig til borgmester). Holb.Kandst.III. 2. (dette)

førde mig paa den Tanke, at (osv.).LHøyer.
30 G.95. *De første Ord, han yttred, |

Mig
bragte paa en Tanke,

|
Om hvilken alle

andre | Sig snoede som en R&nke. Aarestr.

SS.III.189. komme paa tanke(r) om,
(nu 1. br. i rigsspr.) komme i tanker om, til

at tænke paa. jeg kom siden paa Tanke om
et Maleri, jeg har seet.Gylb.VI.237. VSO.
Gravl.AB.43. bringe (CHans.F.257) ell.

(især) komme i tanke(r) om, bringe,

komme til at tænke paa. Moth.K257 . Det
40 skulde ikke undre mig, om han i sidste

Øjeblik var kommen i Tanke om en Aftale

med nogle andre. VBergstrøm.M.22. Nu kom
du nok i Tanker om, du har en Søster. Der
skulde meget til.Elkjær.NT.12. ogs. (isærdial.)

m. overgang til bet. 5: hitte paa; faa i sinde;

faa sig selv til. man var kommen i Tanke
om at „ødelægge" baade Fleninge og llaage-

rup Kirker. NRasmSøkilde.B. 179. Det var
en grusom Tid, inden de Mennesker kunde

50 komme i Tanker om at g&a.. AAndreasen.
DN.117. omgaas med en tanke, se om-
gaa 6.6. sysle (Kierk.VIl.vii. Steincke.

Brændenælder.(1944).133) ell. sysle sig (se

u. sysle 2 slutn.) med en tanke, ;/. inde

2.2 slutn.: Godt 100 Aar senere er Rask
inde paa den samme T&nke. KHald.Sled-
navnepaa-um.(1942).15. 2.4) i udtr., hvor

tanken fremstilles som den ramme, det op-

mærksomhedsfett, hvori et givet bevidstheds-

60 indhold dukker op, befinder sig, betragtes, ell.

hvorfra det forsvinder, tvinges bort. \\ m. subj.,

der betegner bevidsthedsindholdet, tankens, op-

marksomhedens genstand. From Tillid til Gud
opfyldte hans T&nker. nCAnd.SS.IV94. Be-
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tragtninger, som uvilkaarligt paatvinge sig

T&nken. JLange.MF.130. den ene Hævnplan
efter den anden gled igjennem hans Tanker.
Budde.TreSmaafortællinger.(1881).35. Han . .

kunde iaften slet ikke falde isøvn. Kvinder
gled forbi hans Tanke og holdt ham vaagen.
Bierfreund.FN.53. alt dét, der fyldte hans
T&nkeT.Nathans.S.129. spøge i ell. gen-
nem ens tanke, se II. spøge 1.4. svæve
i ens tanker, se II. svæve 3.2. især i forb. lo

som være (en) i tanke(r), være i ell.

(ude) af ens tanke(r), falde (en) i tan-
ke(rne) (se II. falde 6.5), gaa en af tanke
(Gogol.Revisoren. (overs. 1927). 15), komme
(en) i ell. komme i, (ud) af ens tanke(r)
osv., (ophøre yned al) være ell. Hive genstand for

ens tanke, opmærksomhed ell. (m. overgang til

bet. 4:) interesse, omsorg (ofte m. h. t. plan, hen-

sigt osv., jf. bet. 6). det kom aldrig i mine tan-

ker. Moth.T79. *en Brøde,
|
Som ingen Tiid i 20

hendes Tanke kom. Rahb.PoetF.il.23. Hun
kommer aldrig af min Tanke. MO. I det

Øjeblik var ogsaa P. ude af hans Tanker.
JHelms.G.182. I et Aar som 1849 . . ere

Korsarangrebene ham uafbrudt i Tanke.
Vodskov.SS.2. den Selvbiografi, der altid var
i Digterens TsLTiker. Rubow.T.130. rinde (en)

i tanker(ne) ell. i tanke, se III. rinde 6.2.

ligge (en) i tanker(ne), (nu 1. br.) være
genstand for ens stadige (bekymrede) tanke, 30

interesse (jf. bet. 4). *l hvor jeg gik og stod
han mig i Tanker la,a,e.Biehl.(PoetSaml.I.

108). Skjæbnens Lunefuldhed lå altid P.

i Tankerne. Hjort.KritLdt.il.XXXVIII. \\ m.
subj., der betegner den tænkende; dels i

forb. m. i: Jeg haver et Begreb om Soelen,

naar jeg kan forestille mig samme i mi-
ne Tanker. ChrWolff.FornuftigeTanker.(overs.
1742).12. staa stille ved noget i tan-
kerne, se II. stille l.i. ofte i udtr. som^o
bære (RasmWinth.S.36), faa (ECAnd.
BCÆ.I.191), fatte (Moth.T78) ell. (nu
navnlig) have (noget) i tanke(r), tan-
kerne, (give sig til at) tænke paa; ogs. (m.
overgang til bet. b): faa, have i sinde ell. (m.
overgang til bet. å) interessere sig for, tage

hensyn til. haf mig i ta.nke. Moth.T79. *(vi)

Har Gud i Tanker Nat og Dag. Brors. 52.

jeg havde (denne anekdote) i Tanker. HCAnd.
DB.28. Han har stadig Folket i Tankerne. 50

OFriis.Litt.157. spec. (jf. have tanke(r) til

«. bet. 4.2; 1. br. i rigsspr.) m. h. t. giftermaals-

planer: (pigen) veed neppe engang, at jeg

har hende ita.nke.NPWiwel.NS.200. Hvis
man med det nittende Aarhundredes Hav-
frue-Digtning i Tankerne søger tilbage til

de danske Middelalderviser i den Tro her
at finde selve Kilderne, bliver man skuffet.

0Friis.Litt.114. dels i forb. m. (ud(e)) af:

Hvad der er bag mig, taber jeg af Tankerne, e'o

Phil.3.15(OGuldb.). han kunde ikke faa den
af Tankerne, denne fine 'Na.kke. EChristians.
Hj.274. Man forstaar . . at Holger Drach-
mann ikke havde hende ude af Tanker hele

den Sommer. KaiFlor.Hornbæk.(1940). 133.
(ikke) slippe (en) af tanke(rne), se II.

slippe 6.1. slaa (noget) af tankerne
(sine tanker) ell. (sj.) af tanke (5Mos.32.
18; Chr.VI. afvig.), fjerne (noget) fra sin
bevidsthed; holde op at tænke paa (noget
sørgeligt, irriterende osv.). jeg slaar ham plat
af mine Tanker, jeg vil ikke elske ham.
KomGrønneg.III.30. Jeg vil forsøge, at slaae

mig det af iQ.nkerne.Ew.(1914).I.297. (han)
slog Sagen af T&nkerx\e.Pont.LP.VIII.167.

2.5) (især \9) som præd. (ell. subj.) for være
(ell. bliv ej, om tankens genstand (undertiden
m. overgang til bet. 4 ell. 6 (se spec. sp. 783")).
Min Ven, min elskte Ven, er al min Tanke.
Ew.(1914).III.153. Al hans Tanke er, at
komme ud til Søes.FS^O. jf.: *Min Tankes
Tanke ene Du er vorden,

|
Du er mit

Hjertes første Kjærlighed. ^C^nd.^<S.Z//.
67. ofte i forb. (jf. ovf. sp. 777*^) som det er
hans første, sidste, stadige (se stadig

2.1) ell. kæreste (jf. u. II. kær I.2) tanke.
Min første Tanke da jeg hørte hun (o: min
moder) var borte var et: Gud jeg takker dig.

HCAnd.BCÆ.I.lOl. hun er min sidste Tanke,
naar jeg lægger mig til Sengs, den første,

naar jeg ya,SigneT.Schand.IF.231. store Om-
lægninger af Europas politiske Kort . . var
en af hans kæreste Tanker. Fridericia.NH.
11.74. hans første Tanke var at løbe tilbage.

Søiberg.KK.II.26. jf.: *At styre Norges
gamle Rige, var

|
Min høieste, min største

Tanke.0ehl.III.14.

3) m. h. t. tankevirksomhed, tænke-
evne, opmærksomhed, aandsnærværel-
se. 3.1) i al alm. (jf. bet. l.ij. vi . . tage al

Tanke til Fange under Christi Lydighed.
2Cor.l0.5. *Naar Taaen er kold og Ryggen
vaad,

I

Kun lidet hans (0: bondens) Tanker
åne.PMøll.ES.III.67. hans Tanke var træt.

EChristians.Hj.210. *Din (0: kontorpigens)

Tanke er trænet i Tallets Taktik. Holstein.

MM.41. (forfatterforeningen havde) vedta-

get at præge en Holberg-Medaille . . De-
visen var: For Aand og Tanke. BerlTid.

*''U1934.M.9.sp.4. jf. bet. 3.2 samt tankeklar:

klar i tanken (D&H.), klar(e) tanke(r).
let opfattede den klare Tanke . . hvad der

meååeeltes. Mynst.Hohl.5. PMøll.(1855).I.84

(se u. klar i.z). uden Slid og en lynende klar

Tanke var ingen af (hans) tre Livsopgaver
lykkedes. Pol.^*/tl943.8.sp.5.

\\ (1. br.) om
den intellektuelle side af bevidsthedslivet; evne

til at tænke rigtigt og klart; intelligens; for-

stand. Kunde vi bare faae ham her i Byen
paa en Skriverstue! . . det har Hans Chri-

stian Tanke till HCAnd.ML.27 (muligvis

til bet. b). 3.2) i udtr. for at koncentrere,

skærpe opmærksomheden, anspænde tænke-

evnen, ordne, klare, gennemtænke sine tan-

ker, være aandsnærværende, ved fuld bevidst-

hed (om udtr. som rette, henvende,- fæst-

(n)e, holde, spidse, spile tankerne paa,

have tankerne ved osv. se u. bet. 2.2).
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kvinden tænker . . i spring og uden at

føre tanken til ende. Jesp.Sproget.(1941).

170. anspænde sine tanker (til det yderste)
j

forfølge en tanke, se u. forfølge 4.2. skærpe
tanken, se u. skærpe 4.2. klare tankerne:
han blev staaende . , uden ret at kunne
klare sine Tanker. Rosenkrant2.SG.72. (han
drak af ølkanden) for at klare Tankerne. El-

kjær.RK.185. samle tankerne, sine tan-
ker, se samle 3.3. jf.(nu næppe br.J: have Tan-
kerne sammen. JBaden.DaL.637, have tan-
kerne med (ell. f hos. Moth.T79) sig, se

u. IV have 2.i. 3.3) i udtr. for, at opmærk-
somheden adspredes, forvirres, slappes, ell.

at ens begreber er ell. bliver uklare, uden over-

ensstemmelse med virkeligheden osv. de . .

maatte (ikke) glemme Herrens Bud og ikke

formildes i Tankerne. 2i/aÅ;Å;.2.2. *Blikket

stirrer,
|

sig Tanken ioivineT.Oehl. Digte.

(1803).75. *Saa sank jeg dybt i Dvale,
(

I en lang, en bælmørk Nat;
| Jeg tabte

Sands og T3inke.Winth.HF.20o. Hans Tan-
ker kommer i Urede som speget G&rn. Mau.
II.414(jf. Tankespegethed^. adsprede ens

tanker, sprede tankerne, se u. adsprede

2, sprede 2.4 (jf. u. bet. 1). 3.4) i udtr. for at

være ell. blive beskæftiget med, optaget af (at

tænke paa) noget andet end det nærværende,

for at være aandsfraværende, uopmærksom
osv.; næsten kun i flt. styret af præp. i (jf.

ogs. V. bet. 2.2). *Som jeg da for mig selv

staaer halv forrykt i Tanker,
| Og paa min

Eensomhed og tynde Skiæbne anker. Helt.

Poet. 15. (han) hensad . . fangen i hvad der

syntes ham vanskelige 'Tanker. Kierk.V11.47.
Hun syntes at være borte i sine Tanker.
Reinhard.FC.183. især i forb. som gaa ell.

sidde (Holb.Kandst.IV9. IsakDin.FF.254.

jf. u. Mø sp.697"), staa (Moth.S716. VSO.
VI1.49) i (sine egne) tanker (jf. ogs. u.

111. dyb 6 slutn.). Din Broer har gaaet i

Tanker, som grundlærde Folk gierne plejer.

Holb.Er.11.5. *De gik bly og i Tanker, saae
ned og talte kun lidet. Riber. 1 1.54. En Mand
gaar langs med en Plantage i sine egne Tan-
ker, det vil sige, uden at han egentlig tænker
sig noget ved Om^\\eherne.LFeilb.SS.251.

jf. Mau.II.414. falde ^henfalde. Kierk.VlI.
155. jf. u. henfalde 2.4^ i tanker: Moth.T78.
•Hun falder vel iblandt

|
Lidt i Tanker,

sidder taus og grunder. Bagges.Skudd.39.

hun er kun altfor tilbøielig til at falde i

Tanker og gaae i Taaget.//ei6.Poe/.//.72.

e.alm. synke (hen), hensynke (se hen-

synke l.aj i (sine egne) tanker: *I Klo-

strets dunkle Celle . . |
Hensidder Clara,

sjunken dybt i Tanker. Rødt.6. (derefter)

sank han strax tilbage igen i sine egne Tan-
ker. Berg8trøm.Ve.46. gøre noget i tanker:
Vil sætte sig ned, at skrive igien, men sætter

sig fcil i Tanckcr og falder paa Gulvet,

Holb.Kandst.V.3. Jeg synes. Du raabte „Au-
gusta". — Naa, maasice har jeg tænkt paa
Dig og talt højt i Tanker. Schand.TF.il. 196.

i Tanker gned hun Haandfladerne mod hin-

anden.KMMøll.D.105.
II

i udtr. for at gen-

vinde sin aandsnærværelse. *Med Hu! og
Heil kom farende

|
De Bønders vilde Trop.

I

Han vaagned af sin Tanke
|
Og slog sit

Øie op.Winth.HF.159.
\\ f gore noget af

dybe tanker, paa grund af aandsfraværelse,
(han) haver slig Forseelse af bar Uagtsom-
hed og dybe Tanker beganget. Z)L.2

—

11—11.

4) m. h. t. interesse, omhu, tilbøjelig-
hed for noget; i særlige udtr. for, at den tæn-

kende er interesseret i, optaget af, indtaget i

noget, tænker med kærlighed paa, ønsker at

drage omsorg for ell. komme i besiddelse af
noget (jf. ogs. u. bet. 2). 4.1) i forb. m. for;

især i forb. f aa ell. have tanke (ell. tanker^

for, interessere sig for; være optaget af. *Min
Sjæl har ingen Tanke meer for disse

|
Er-

indringer. J5ot/e.P6^,/.247. han havde ikke

20 Tanke og Følelse uden for sin Hustrues Li-

delser. Gylb.(1849).II. 157. Alt hvad der hed
Hjælpsomhed eller Medlidenhed var for-

svundet af Sindene, Enhver havde kun
Tanke for sig seW.JPJac.11.377. jf. ndf. 1. 54:

Ja, du seer nu selv, Ernst, at Mine kun har

Tanker for Baronen. Hrz.X.359. Saalænge
Fru Mona levede, havde Palle U. ikke haft

Tanke for andre Kvinder. Wied.Fæd.397. i

forb. m. inf.: Fru A. havde kun Tanke for

30 at bringe ham noget Godt. Søiberg.KK.II.

136. Germand har kun Tanke for at naa
frem til sin Elskede. OFriis.Litt. 114. || uden
tanke for noget: Nede i Dalene . , boede

Skovfolket, fuldkommen sorgfrit og uden
Tanke for den Dag i Morgen, JFJens, TL,27.

Hun gjorde det uden Tanke for andet end
Koen.Elkjær.HF.109. 4.2) (nu 1. br.) i forb.

m. til (jf. u. bet. 6); især i forb. have tanke
(ell. tanker, Høm. Moral.11. 50. HSneed.

40 ED. 164) til, have interesse for, lyst til; ogs.

(m. overgang til bet. 3,2^; henvende sine tanker,

sin opmærksomhed paa. naar hånd er hiemme,
bygger hånd Casteller i Luften, saa at hånd
har ingen Tjincke til krhe]d.Holb.Kandst.I.5.

Stil dig tilfreds! hav Tanken til din Gier-

ning.Ew.(1914).III.153. Han (o: arbejde-

ren) er fri og sorgløs, de fule Kapitalister

har han ikke Tanke til. JesperEw.K.13. j"

(1. br.) i forb. ens tanke(r) staar ti

50 noget (jf. II. staa 17.4 samt u. II. Hu 2.2/

Til Grækenland staaer min Tanke, men jeg

vil være fyldestgjort ved at kunne besøge

Sicilien. //C4nd./iCÆ./,/2S, l| spec. (m. over-

gang til bet. 6 ; jf. ogs. 1. 25) m. h. t. person,

som man er forelsket i, ønsker at gifte sig med,

ell. m. h. t. giftermaalsplaner. hvor kunde saa

ung og ringe . . en Person som jeg, opløfte

sine Tanker til en Frøken af hendes Stand?
Tode.IX.39. Kalf havde allerede tidlig fæst-

bo net sine Tanker til Odny, Hauch. 1 1.426.

især i forb. faa, fatte (Høng&Rubow.
Ovnrs.afOvidsFasli.(1945).147) ell. have
tanker (ell. tanke. Holb.Vgs.(1731).I.6.

Suhm.II.126) til. hånd har Tancker til min
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Datter saavelsom l.Holb.Tyb.lIIA. dersom
De, kjære, lille Frøken, har Tanker til min
Søn . . saa giver jeg med Glæde min Vel-

signelse. flr2.X.362. Den Gang jeg fik Tan-
ker til Anders, spaaede min Moder mig , .

al Elendighed. Pon<,FL.i54. i forb. m. inf.:

dem, som har Tanker til at udvælge sig

nogen til Ægteie\le.Hørn.Moral.I.37. I . .

er aflægs, kiære Søster! og (har) nok intet

. . meere Tanker til at givte jer igkn. Skuesp.

V.105.

5) m. h. t. vilje, hensigt, plan osv. (jf.

ogs. u. let. 2.3-4, 4.2, %.\,i). *Tanken i min
Siel var lutter Mord (da katlen havde revet

min elskede). Bagges.ComF.70. en ond og

overmodig Fyrste, hvis hele Tanke gik ud
paa at vinde alle Verdens Lande. HC^nd.
(1919).III.342. Evald fattede den tanke

at besynge guds algoåheå.ADJørg.JE.50.

Man bliver et godt Menneske ved at om-
gaas med Naturen . . Man ser noget af Guds
Tanke med hele Tilværelsen, noget, der

peger paa Groning og HaTmoni. ZakNiels.

Maagen.49. Herrens Vrede skal ikke vende
om, inden han har . . fuldkommet sit Hjer-

tes Tanker (Chr.VI: forset). Jer.23.20. Hvis
det laa i Bredahls Tanke at føre Sokrates

frem som Opdageren af den indre Stemme,
er det gledet hoTt.OThyreg.B.185. f faa
tanke at, (jf. bet. 2.i og A.i) faa i sinde at.

Kongen fick Tanker til Pomren at gaa.

Sort.ÉS.Få^.
II
(nu 1. br.) i forb. mod sin

tanke og vilje. Dræber mand anden af

Vaade imod sin Tanke og Villie.DL.6

—

11—1.

Idag otte Dage blef jeg mod min Tanke og
Villie forhindret. Gram.jBret;e.i(?.

|| (jf. bet.

2.5, 8.4^ i forb. som det er min tanke
(tanken), at (osv.). min Tanke (har)

været, nu i dette Aar at giøre det got igien,

hvad jeg syndede i det forbigangne. 6rrarø.

(DMag.6R.I.369). „Sørg du hellere sjel for

en Kjæreste," lo hun forlegent. „Det er

virkelig osse min H&nke." EBertels.D.21. f
hans tanke er til at: Kongens Tanker og
Idrætte vare gandske ikke til noget Partie

at tdigQ. Slange.ChrlV.1103, som Eders Tanke
(Chr.VI: betænkning^ har været til at fare

vild fra Gud, saa omvender Eder mi.Bar.4.

28.
II

styret af præp. i: Jeg bliver i min første

Tanke, at reise i Morgen. F/SO. jf. bet. 6.3:

(gøre noget) i den tanke, at (osv.). (hær-

føreren) bød sine at stille den flyvende Jagt
noget . . i den fornuftige Tanke, at Lykken
ikke . . skulde vende sig igien. Schousbølle.

Saxo.280. (han) rev Døren op, i den Tanke at

tugte den Uforskammede.Oe/ii.ZZYJf 5. e. olm.

(nu næppe br.) i tanke(r) (om) (at gøre
noget): *Til Afskeed kyste jeg, i Tanke
strax at gaa. Falst.0vid.l2. der var Fare for,

at (Adam) skulde udrekke sin Haand, og
æde af Livsens Træe, i Tanke om, der ved
at blive udødelig. ilfossm.Terw.207. Nu op-
holdt jeg mig der, i Tanker om at fortjene
mig noget.Cit.l825.(JySaml.3R.I.451).

|| t

i forb. (ell. ssg.?) m. gen. til betegnelse af
det, man tænker paa, tragter efter, en Præst,
som , . gik med Biskops tanker. Cif.2 738.
(Falsteriana.27).

6) m. h. t. opfattelse, formodning,
haab, mistanke ell. vurdering (jf. ogs. u.

bet. 2). 6.1) i al alm. hvad er jer Tancke
ellers om Marren? Hvad mon hun være for

et I)yi?Holb.UIIH.I.5. *„ Hvorfor besøger

10 man saa tit Comoedier? —
|
Mon for at

skrive op, hvad Pølsesnak det er?"
|
— „O!— langt itra mig skal en saa dristig Tanke

væTeV'Ew.(1914).II.133. Hun vidste, at

Mads Lange var født paa en 0, der hed
Lange Land, og det Navn havde givet hende
den nærliggende Tanke, at hele Øen tilhørte

Sldsgten. PoV'/il942.11.sp.4. 6.2) i særlige

forb. som obj. (ofte m. flg. præp. om (jf.

sp.773*'), ogs. over, angaaende olgn.).

20 II
i udtr. for at meddele (ell. fortie) sin mening

(jf. u. bet. 1). Jeg vill ydmygst beede at min
Herre med faae linier giver mig sin tanke
derom. Holb.Brv.62. Vi udbede os . . tienstl.

(kollegiets) Tanker herover. Skr.(MR.)^*U
1772. Enhver er berettiget til ved Trykken
at offentliggjøre sine Tanker, dog under
Ansvar for Domstolene. Grundl.(1849).§91.
sine Tanker derom beholdt han hos sig selv.

OFriis.Litt.407. skifte, (ud)veksle tan-
30 ker, se IIL skifte 4.i osv. (jf. Tanke-skifte,

-veksel, -(ud)veksUngj.
|| f fatte sig

tanke (at osv.), faa den opfattelse, formode
(at osv.). Hånd . . hafde fattet sig tancke,
at min erudition var idel ringe. RasmWinth.
S.70. smst.156. faa tanke om ^at osv.) ell.

(nu især) faa den tanke ^at osv.), (jf.

u. bet. 2.1j faa den opfattelse, formodning, mis-

tanke (at osv.). B. begyndte saa smaat at

faa Tanke om, at der var noget alvorligt i

40 Gære. OThyreg.B.159. Man kunde godt faa

den Tanke, at der laa noget hag. Kirk.B.25.

t tage tanke til, fatte mistanke til. *skiønt

hun kun i Tugt en Beyler elsket har,
|
Og

han slaaer op, dog Folk til hende Tanke
tar. FrHorn.SomnPoet.92. jf.: f tage sig
tanke til, opinione åuei.Moth.TlS. gøre
sig tanke om (smst.T79. JPJac.I.171) ell.

(nu især) gøre sig (sine egne) tanker ^om
ell. ved, over, angaaende noget), danne sig en

50 vis mening, formodning, have en anelse om no-

get; spéc. : fatte mistanke om at noget ikke gaar

rigtigt til; nære betænkeligheder (ved), i måe
ingen tanker gøre jer (o: ikke nære mistanke).

Moth.T79. ofte havde den lille EUsabeth
lyttet til, og naar man mindst tænkte der-

paa, siddet og gjort sig sine "Tanker.ECAnd.
TB.1.104. Jeg gjorde mig . . kun i ringe

Grad Tanker angaaende hans Besøg og Åj-

tigheder. Brandes.X.178. H. gjorde sig sine

60 egne Tanker ved den Aisked. KnudAnd.HH.
110. tidligere ogs. (m. overgang til bet. 5):

have til hensigt ell. gøre sig haab om. han
(har) ey heller rimeligen . . kundet giøre sig

Tanke om, at blive udvaldt til Regierings-



Tanke Tanke 786

IUdid.CPRothe.MQ.II.48. jeg har aldrig giort

mig nogen Tanke om at skrive hiem
til mine Venner. .S^uesp. Tf 94. D&H. jf.:

Næste Torsdag Aften indfandt (kæresten)

sig efter Sædvane ved Jennys Vindue,
hvilke Tanker han saa gjorde sig. Jørgen
Niels.FL.30. jf. bet. 4.a slutn. og ndf. sp. 786^^)

:

Jeg tilstaar vel, at det er noget vanskeligt

gandske at forlade den, som man eengang har
giort sig Tankker om (a: en frier). Holb.Vgs.

(1731). 1. 1. % negative udtr. ogs.: ikke have nogen
atielse om; ikke kende noget til (jf. bet. 8.4J.
naar (nye ord) see ud som gamle, og ingen
gjør sig Tanker om, at de ere nye. Høysg.S.
aSr. *Du gjør Dig ei Tanke om,

|
Hvor Mo-

der passer pa.a.. Bergs.B.49. have sine egne
tanker (om noget), se egen 2. ikke have
tanke om olgn., ikke have mistanke, anelse,

formodning om; ogs. (m. overgang til bet. d.i):

ikke kende spor til, have spor af, jeg havde ikke
Tanke om Savn eller Ua.iigelHCAnd.ML.12.
Nej, det havde jeg ingen Tanke om. JUelms.
G.208.

li
skifte (se III. skifte 2.i) ell. for-

andre tanker: da han . . horte Lutherum,
forandrede han sine Tanker og blev Luthersk.
PEdvFriis.S.369. K. havde forandret Tan-
ker. Rask.Br. 1. 10. jf. u. forandre l.i. sml.:

Mangt et Sujet har jeg i den senere Tid
overveiet, men kuldkastet, endnu skriver

jeg intet, jeg har faaet ganske andre
TdLnker.HCAnd.BCÆ.I.lOl. suspendere
sine tanker, se suspendere 1. || i udtr. for

vurdering, bedømmelse, paaskønnelse, fordel-

agtig ell. ufordelagtig mening om noget (især

i forb. m. have^. Jeg har tancker om dend
dreng at der sckal blive en brav mand af

h&m.Rostgaard.Lex.T19b. jeg troer ikke.

Svoger har Tanker om mig, at jeg skulde
tale andet med hende, end det som enhver
raaatte hore. Holb.llJ.IV7. *Axel er heri

Og har han samme Tanker
|
Om Valborg?

Oehl.lV163. især i forb. m. vurderende adj.

(se ogs. u. smaa 3.2J. jeg . . bedrog mig i

mine gode Tanker om dig.Gylb.Novel.il.223.
natmlig i forb. (jf. ovf. samt bet. 2.i^ som
bære (se II. bære 2.i), faa (Drachm.STL.
251), fatte (se II. fatte 3.z), give fHar mit
sidste Brev ikke givet Dem bedre Tanker
om ?&Ti3.HCAnd.Breve.I.129), gøre sig
(Moth.T78. MartinAUans.JR.243) ell. (navn-
lig) have høje (se u. II. høj 6,8 slutn.),

store, gode ell. ringe (se u. II. ringe 2.\),

slette, onde (Moth.T79) (osv.) tanker
om (en ell. noget). Fy skamme dig! jeg har
altid havt bedre Tanker om din Ærlighed.
Holb.HP.lL5. jeg (har) alt for gode Tan-
cker om mig selv til at jeg skulde troe,

nogen anden befalt dig bedre end jeg. Å'om
'lrBnntg.II.9. Dronning L., hvis Ærlighed
g Troskab han . . havde kuns slette Tanker
om. Schousbølle.Saxo.259 . (hun) havde (ikke)
haft store Tanker om hans Energi. ^a/)on«.
S.120. have ell. faa, fatte gode tanker
for ell. til en, (m. overgang tu bet. 4(a); nu

næppe i rigsspr.) være ell. blive indtaget, for-

elsket i. fatte gode tancker for en smuck pige.

Rostgaard.Lex.T19b. Jeg (o: en frier) har gode
Tanker . . om Dem og til Dem (o: en ung
pige)

; jeg elsker og agter Dem. Blich.(1920).

XXIX.49. smst.XX.127. (jf. sp. 784^^«-; nu
næppe br.) uden adj., m. rosende bet., i forb.

som fatte, have tanker om ell. til: hånd
har tanker om sig selv o: hånd er stooragtig,

10 h.o^?iirdig.Rostgaard.Lex.T19b. jeg holder det

haart at binde Agonisanter til visse consti-

tuerede Siælesørgere, som de ingen Tanker
have til. Uolb.MTkr.518. Og kunde jeg ikke

andet end fatte Tanker om de af mig for-

færdigede Originaler; efterdi jeg merkede,

at de holdte Stand med (Moliéres).sa.Ep.

1V.212. 6.3) i særlige forb. styret af præp.

(især i). Mand kand i ingen måder føre ham
fra de idinker.Moth.T78. naar vi saaledes

20 havde faaet ham i de Tancker, at hånd var
Baronen, skulde vi dricke ham ligesaa

drucken igien, som hånd nu er. Holb.Jep.1.8.

Almuen er kommen i den Tanke, at det er

en (synd at gøre dette). LHøyer.0.33. jf. bet.

6.2 slutn.: (jeg) var da i de største Tanker
om mig sel\.HCAnd.BCÆ.I.23. \\ i tanke
('at osv.) ell. (nu vist kun) i den tanke
^at osv.). hans Fader . . sendte ham til

Paris, i Tanke at han ved Forandring af

30 Clima skulde forandre sit vilde Væsen. Paws.
CU.I.22. Man havde raabt ud i Haven paa
os, i den Tanke, at vi muligviis kunde være
der. Scharling.N.139. i den Tanke, at det

var Tyve, griber Manden en stor Økse.

Halleby.62. || staa i den tanke fat osv.),

(nu næppe br.) have den opfattelse (at osv.).

De Gamle stode i den Tanke, at intet

kunde afværge Virkningen af . . Forban-
delser. JJ3aden.fl^ora<ius./.2(?6. Mængden, hed-

40 der det, stod i den Tanke, at Samvittig-

heden havde fældet ham. Heib.Pros.

I

II.309.

VSO.
II
være af ell. (nu 1. br.) i den tanke,

i de tanker ell. f i tanke f'at osv.), have

den opfattelse (at osv.); mene. Jeg er i Tanke,

at det hafver været i samme Aars Januario.

Gram.(KSelskSkr.IV139). alle lærde Folk er

nu omstunder af de Tanker, at Jorden er

r\ind.Uolb.Er.V5. Kong F. var af andre
Tanker.Paus.CU.il. 173. Hans Venner ere

50 alle af de Tanker, at han ikke bør være
Kiohm&nd.JSneed.II.68.

||
være af ens

tanke ell. (nu næppe br.) af tanke med
en: Jeg er her udi ikke af Tanke med Hr.

Nota.rio.Holb.Pcrn. 11 1.4. Thott, Schack og
Bernstorff vare af Cancelliets Tanker . .

Rømling af ingen Tanker. Luxd.Dagb. 1.485.

•Jeg er ei af eders Tanke. Heib.Poet.IV.8.

[I
falde paa (se u. II. falde 5.8; jf. u. bet.

2.3), komme paa ell. (nu sjældnere) i

60 (Moth.T79. Holb.Stu.II.3), bringe, føre
en paa ell. (nu sjældnere) i (Moth.T78.
Bispene havde . . bragt ham i de Tanker, at

(08V.).PEdvFrii8.S.366) ell. til fkunde jeg

kun bringe dig til (Ing.DcUnderjordiske.

XXm. Bentrykt " , 104« 60
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(1817).50: paaj bedre Tanker om de Under-
jordiske, vilde jeg endnu holde mere af dig.

lng.EFM.(1845)M. Gylb.VII.102) andre,
bedre (se bedre sp. 56") osv. tanker,
komme (osv.) til en anden, bedre (osv.) op-

fattelse, spec: komme til at fortryde, angre

noget; egs. (m. overgang til bet. b): om-
bestemme sig. Den gamle Dame ynkedes over

min Forstokkenhed, og søgte af yderste

Magt at bringe mig paa andre Tanker, i/oift.

Usynl.I.l. *Hun maa paa andre Tanker.

Gjel.HS.159. komme i gale tanker, se n.

II. gal 3.
II

efter ell. (nu især) i mine
tanker (min tanke), efter mm mening,

opfattelse. De Comoedier ere i mine Tankker
de beste, som behage alle. IIolb.JJBet.aS^.

*Thi naar man tabe skal, at tabe uden Slag

(
Er efter mine Tanker bedst. Wess.236. Det

har — efter mine Tanker — altid noget vist

Unaturligt, saaledes at see voxne Menne-
sker . . svinge sig som BøTn.Gylb.I.164. Vee
dem, som ere vise i deres egne Øine, og for-

standige i deres egne Tanker (Chr.VI: hos

sig selv; 1931: i egne Tanker). £s.5.2i.

7) m. h. t. tarikernes etiske, moralske
beskaffenhed ell. de følelser, den sinds-
stemning, der ledsager tankerne, han haver
adspredt dem, som ere hofmodige i deres

Hiertes TsLnke.Luc.1.51. *Aftvæt min Tanke,

stvr min R&Sind.SalmHj.SSl.S. *Gudherren
Tankens Løndom seeT.Ing.RSE.VII.124.

\\

især i forb. m. adj., der betegner karakter-

egenskab ell. sindsstemning. *Tænk, naar
engang jeg uden Synd skal leve,

|
Hver

Tanke ren, hver Gerning uden Brøst, Salm
Hj.650.5. *Hvi holde I eder saa ranke

|
I

Stoltheds fordervede Tanke? J5rors.ii. jeg

erindrer i nogle Dødelister at have seet

anfort den curiøse Sygdora: „Urolige Tun-
keT."Gylb.X.249. det er en yndig Tanke af

Dig] HCAnd.(1919).IV153. *Hvert Barn med
Tanker fromme,

|
Med øm og kjærlig Sjæl.

Budde.F.114. alle Nordmænds varme Tan-
ker strømmede mod \ienåe.Pol.^^U1945.1.

sp.4. mørke ell. sorte (se lY sort 9.2^

tanker. FGuldb.I.llO. Hans Tanker var

mørke. Lauesen.RV142. af Hiertet udkomme
onde T anker. Matth.15.19. jeg kjender De-
res Gemyt, jeg veed der ikke er ond Tanke
hos Dem. HCAnd.BCÆ.L266. JørgenNiels.

FL.12. en smuk tanke, sesmuk3.i (jf.ndf.

sp. 788*'). øsende en osv.) en venlig tanke.
Winth.XI.28. JesperEw.PF.96. \\ i udtr. for

at faa tunge, triste, fortrædelige tanker til at

forsvinde (jf. bet. 2.1, 3.3j. andre Fanger, der

adsprede hans Tanker, oprømme hans Sind.

Neerg. YderligereBetragtningeroverWorms aan-

deligeTilstand.(1837).28. fordrive (se u.

fordrive 2.s) ell. (nu 1. br.) forslaa tan-
kerne: forslåe tankerne med glæde. Moth.
T78. Luxd.FS.64. * Engang Mercurius og
Jupiter faldt paa,

|
For en Forandrings

Skyld og Tanker at forslaae,
|
At foretage

sig en Lysttour ned til Jorden. Wess.75. VSO.

8) uden (tydelig) forestilling om (en enkelt)

tænkende person. 8.1) om tankeindholdet,
ideen, meningeni en ytring, en tekst, et vi-

denskabeligt ell. kunstnerisk arbejde, et politisk,

religiøst ell. kunstnerisk program osv.; ogs.

om (afrundet, særpræget) anskuelse, idé
ell. princip i al alm. (saaledes som den ell.

det kendes, anerkendes, bestrides, fremstilles

af andre end dets ophavsmand) ; i videre anv.

10 om det rationelle princip i, hensigtsmæssig-

heden af ell. (jf. bet. b) meningen, hensigten

med en handling, en sædvane, en institution

(jf. ogs. ssgr. som Høvdinge-, Kongs-, Lys-,

Stortanke^. Lovene maa altid være rigere

paa Tanker, end paa Ord. Schytte.IR.V44.
Det gamle Niirnberg var den første Stad,

som gik ind paa den unge Tids gigantiske

Tanke at drage Byerne til hinanden ved
(jærnbaner).HCAnd.DB.42. Der var Tanke

20 i al vor gamle Brug (o: de gamle symbolske

danse)\ . . nutildags, sving mig her, sving

mig der; Tanken mangler. sa.SS.V92. *For
alle gode Tanker de kan slet ikke dø'

I

For endnu bedre Tanker er spired af deres

Frø. JPJac. 1.362. hvad om det nu blev ham,
der blev Rydningsmanden . . odlede Bun-
den og ryddede en Plads, hvor Tidens Tan-
ker kunde hol Skjoldb.KH. 52. Trænger vi

ind i Kristendommens Hjærte, er Forsonin-

30 gen mellem Gud og Menneske ved Jesu
Kristi Lidelse og Død dens dybeste Tanke.

Holstein.GM. 17. Ingemann . . var helt og

alene Poet . . Dansk Aandsliv skylder ham
faa 'Yanker.VVed.G.182. Der er kun et be-

grænset Antal Tanker i Verden, og de er

alle tænkt og talt mange Gange i Historiens

¥or\øb.Roos.(msk.l938.I.199). jf. bet. 8.4:

Tanken (i teksten) er, at Kvinden . . er ren.

UnivProgr.1944.11.91. ofte i forb. som bæ-
40 rende (AOlr.DH.II.69) ell. ledende tanke

(jf. Grund-, Ledetankej, princip. Hatt.L.39.

disse Afhandlingers ledende Tanker. Bille-

skovJ.H.I.205.
II
m. angivelse af tankens ind-

hold (jf. sp. 773*^ og bet. 2). den ene og samme
Springets categoriske Tanke. Kierk.VII.85.
den græske Tanke om Verden som det

skønne Kunstværk. TroeZsL.Z///.93. i forb.

m. adj.: den demokratiske Tanke. Borchsen.

FF.I.124. (han) saa den nordiske Tanke
50 vokse irem.Pol.'U1944.9 .sp.4. \\ spec. i ftt.

som titel paa afhandling, betragtning ell.

digt (jf. Nattetankej. Moralske Tanker. Holb.

(bogtitel.1744). Tanker for an i en Psalme-

Bog. Stub.7. Oeconomiske Tanker til høiere

'E.iter-Tanke.(bogtitel.l756). Tanker ved Gra-

ven af den unge Jens Sanderschow.JS«;.

(1914). VI.475. Tanker over Muligheden af

Beviser for Menneskets Udødelighed. PilføW.

(1855).V38. Tanker som saare bagfra — til

60 Opbyggelse. Christelige Foredrag. Kierk.(bog-

titel.1848). Evige Tanker.AnkerKirkebye.(bog-

titel.1923).
II (jf. Strøtanke, Tankesprog; nu

1. br.) om afrundet, prægnant udtryk for en

forestilling, en idé; sentens olgn. *I smucke
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Tancker Vers alleene kun bestaar (o: og

ikke i at yiæime guder, muser osv.J.Holb.Paars.

290. if.: *en Dumhed bragt i Form, det er

en Tanke —
|
Naar Verset ryster stolt

sin Løvemanke. SophClauss.IIeroica.(1925).

40.
II

(1. br.) om forestilling, begreb. *Fleest

og Bedst
I

Er to forskiellige Tanker. Oe/ii.

XII.329. Forventning og det Tilkommende,
det er uadskillelige T&nkeT.Kierk.III.23.

jf.: Fædrelandet er en Tanke. Naar den ikke lo

længer tænkes, er det borte. HarNiels.TT.il.

128. 8.2) (i ældre filos. spr.) uegl., om de prin-

cipper ell. love, der erkendes bag naturfæno-

menerne. *Kun som en Tanke han ('): gud)

usynlig svæver |
Bag ved sit Yæik.Heib.

Poet.X.320. *1 Stjernernes Svstemer . .
|
Jeg

seer en Guddoms Tanke. HCÅnd.SS.XII.361-

det Naturværk bliver dog skjonnest, som
kommer Naturens Tanker nærmest, som
renest fremstiller Skaberens Idee.PMøll. 20

fl855).Y10. Naturlovene ere Naturtanker,
Tingenes Væsen beroer da paa de Natur-

tanker, som deri udtrykkes. Ørsf.^iV./.32.

8.3) ca (koll.) om mennesketanken, erkendel-

sen i al alm. (især m. h. t. dens rækkevidde

ell. grænser). *slig Hastighed
|
der nep af

Tanken iattis.PJuel.LL.23. *et Mesterværk,

I

Som overgik al Tanke. Grundtv.PS. VII.

349. *Tanken opsteg til det Hoie,
|
Dengang

den nedsteg i sig selv. Heib.Poet.IX.l 11. de 30

forskellige Trin . . ad hvilke den menneske-
lige Tanke arbejder sig frem. //ø/fd.ilfr.i35.

Først da de (Ixrde) havde givet Regler for

Sproget, skrevet Grammatiker og Leksika og

beredt det til at være et egnet Redskab for

Tanken, ytrede tysk Tanke sig for Verden
paa Ty&k.Roos.Vi.73. Tankens Mænd og
Handlingens Mænd. B/cfeT. if. sp. 775* samt
Tankeverden: *Af min Erfaring hurtig lærer

jeg (3: Pilatus) . . |
At (sandheds) Riget er af 40

denne Verden ei;
|
at altsaa kun i Tankens

Verden findes |
Den Art af Sandhed, som

der spørges om. PalM.TreD.370. noget, der

ikke kan opfattes med Sanserne og altsaa kun
findes i Tankens Neråen. Mikkels.Sprogl.150.

jf. Tankerige: 'Tider lysne, Tider mørknes.
Riger brat forgaae, | Over Tankens Rige
hvælves Himlen altid h\nia..CKMolb.Sl).228.

den frie tanke, se I. fri 3.5. 6A)(jf. bet. b) i

(upers.) ndlr. for, al der er nogle, der tænker 50

paa noget, at der er planer, forslag fremme om
noget, ell. at noget er Uenkeligt, muligt, tanken
er, &t (08V.) ell. det er tanken, at (osv.),

det er meningen, hensigten, bestemmelsen, at

osv. skatte, som ingen enkeltmand må søge

at erhverve for egen mund, da tanken er,

at skatten skal komme det danske rige til

frelse i den yderste nad.AOlrE.NO. 504. Det
er . . Tanken, at der . . skal kunne ydes Laan
til ?Tiv&te.Pol.**/,]040.3.sp.2. der er tan- 60

ker om, der er /o) /'//. planer (fremme) om.
Der var saaniænd engang ogsaa Tanker
oppe om at lave en Jernbane her igennem
iiognet.Pont.LP.VII.178. gpec. i negative

udtr. som der er ikke (ell. ingenj tanke
(1. br. i rigsspr. tanker) om ell. (nu 1. br.)

paa, til, egl.: der er ingen, som tænker (kan
tænke) paa; i videre anv. (delvis m. overgang
til bet. d.i): der er ikke tale om, ingen mulig-
hed for, ikke noget om. en afsindig Forud-
gribelse af hvad der neppe om Aarhundreder
kan blive Tanke om her til Lands. Ing.EF.
VII1.54. Her (0: i synagogen i Livorno) var
ikke Tanke til Andagt og kunde ikke være
det. HCAnd.ML. 142. Paa Stænderforsam-
linger og Jernbaner . . var der endnu ikke
Tanke. CLStrøm.U. 7. Det var een hvid Ild-

ovn derinde (0: i en brændende gaard), saa
der var jo ikke Tanker om, at Martine kunde
være levende mere. JVJens.IV110.

9) (især dagl.) i forsk, udtr., hvor ordet har
karakteren af en blot kvantitetsbestem-
melse. 9.1) i al alm.; i forb. m. nægtelse ofte

blot som forstærkelse (jf. sp. 785^'').
|| i forb. som

det faldt ham ikke ind med en tanke,
han tænkte ikke med en tanke paa
osv., det faldt ham aldeles ikke ind. det falder

03 ikke ind med en Tanke, hvor dumme vor
Kløgt netop gjør os. CBernh.NF.IX. 145.
Fru Strøm (har aldrig) kunnet taale at tænke
med mindste Tanke paa at Cancelliraaden

skulde kunne faae isinde at gifte sig. Heib.

Poet.VI.33. Noget, der var . . saa uendelig

skjønt, at det end ikke med den dristigste

Tanke faldt ham ind at begjære det. EChri-
stians.Hj.278. Aldrig havde jeg tænkt med
en Tanke paa saadan noget som Forelæs-

ninger. JSang.F/.ii?^.
II

(videre udvikling af

bet. 8.i) i forb. som der er ikke tanke
om, til ell. (nu især) af noget, der er ikke

anelse, antydning, spor, ikke det mindste af.

Ikke Tanke til Frygt mærke Almuen paa os.

Grundtv.Snorre. 11.335. der er ikke Tanke om
aristokratisk Hovmod i ham. Ing.LB.IV185.

Ved dette Digt var ikke Tanke af Politik.

HCAnd.ML.204. Der var ikke Tanke af Læ
her i Skovens Udkant. Drachm.PV165. der

er ikke tanke af smør i krukken. UfF. Feilb.

jf.: fra det Øjeblik . . havde jeg ikke Tanke
af Frygt. HCAnd.BCÆ.I.173. \\ i andre forb.

Du skulde sye Kjolen en lille Smule ind,

men ganske lidt, blot en Tanke. Levin.

(„Talespr. (meest hos Damerne)."), i forb.

m. subst. (styret af af ell. direkte tilknyttet):

Rigtignok æde Ormene . . Verdens Lyster

ud, men jeg er dog bange for at Sjælen

kunde beholde en lille Tanke af dem. HCAnd.
F.53. (man) fortærer den (0: kaviaren) med
ristet Brod og en Tanke af Citron. Wied.Da.
267. en Tanke stødt Ingefær drysses oven-

paa. VendsysselTidende.'/il925.4.sp.6. i forb.

m. adj.: Baandene maatte gjerne være en

Tanke smallere. Lmn. Fru L. er en lille

Tanke h\tter. Enad.(Pol.'yil920.17..Hp.2). (1.

br.) i forb. m. af: *Bispon, <l(r aldrij^

(0: ikke) var Tanke af fuld,
|
tilklinkr-d liam

Held i hans Nixken.Bergstedt.HE.22l. 9.2)

apec. om ganske svag grad (ell. lugt, smag)

60«
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af forraadnelse (især i forh. have ell. faa
en (lille) tanke^; ogs. om bismag af anden
art det hafver tanche efter o: sm&g.Rost-
gaard.Lex.T19c. man siger, Kiødet &c. har

en lille Tanke, naar det begynder at komme
a.Ti.vAph.Chym.1.89. virkelig raaddent lug-

tende Spisevarer kunne være og ere som
Regel ganske giftfri (gammel Ost, Vildt i de

Tider, det var Mode, at dette skulde have
„en T&nke'').Sal.XI.805. Skulde det . .

hænde, at Varer eller Madrester har faaet

„en Tanke", maa ingen af misforstaaet Spar-

sommelighed lade sig forlede til at anvende
såaåanne. IngeiMøll.KH.41. || iilledl. Fri-

heden hos dem allesammen (havde) dog en
Tanke og lugtede . . lidt ad Trældom.
Grundtv.Saxo.1.95. Mange af Pelks Historier

havde . . en lille Tanke, de var ikke alle-

sammen for Damer. Korch.NielsDros.(1924).

91.

II. tanke, v. ['taixsfs] -ede. (til I.

Tank 1; jf. eng. tank; fagl., især ^, flyv.)

fylde (noget paa) en tank (især: en henzin-

ell. olietank til en motor); oftest als.: ind-
tage benzin, olie osv. (flyve-)Ma,skineTne

bør . . kunne tanke, medens de laster. Dap
Nyh.*/»1926.9.sp.5. jeg . . var oppe at „tanke"
Plantanken paa samme Maskine. Flyvning

Hær.186. I sin Basis tanker U-Baaden Olie

direkte fra et Tankskib . ViborgStiftstiden-

de."/iil941.8.sp.3. medens Bilerne tanke-

de. ffeZg'eZnMdsen.Jffiiier bandt minPen.(1945).
269. tanke (en flyvemaskine) op, fylde

dens tank(e) helt. PoV'il931.8.sp.4.

Tanke-, i ssgr. (ænyd. tancke- (og tanck-,

fx. i tanck-bog, -ring, -værdig(hed)^, sv.

tanke- (og tank-^; til I. Tanke; som regel

svarende til (og delvis dannet efter) ty. ssgr.

m. gedanken- ell. (i enkelte, især foræld, ssgr.,

se fx. -bog, -brev, -ring, -sprogj ty., mnt.

ssgr. m. denk(e)-; sml. tilsvarende ssgr. m.
Tænke- samt Aands-, Bevidstheds-, Fore-

stillings-, Idé-, Sind(s)-; især O) blandt de

talrige let forstaaelige, mere tilfældige ell. 1. br.

ssgr. er bl. a. forbigaaet en del ssgr. m. vbs.

ell. præs. part., fx. Tanke-afskygning, -an-

spændelse, -anstrengelse, -beskæftigelse, -drøf-

te(lse), -drøftning, -dyrkelse, -forfølgelse,

-forstyrrelse, -forstyrrende, -gæring, -hem-
ning, -indgivelse, -indskydelse, -meddelelse,

-mylder, -operation, -røre(lse), -slutning,

-slyngning, -spredning, -spænding, -søgen,

-træning, -udfoldelse, -vildelse, -vrimmel,
-ydelse, -ytring, -øvelse, samt en række adj.,

der angiver beskaffenheden af en person, en

fremstilling m. h. t. tanker, fx. tanke-diger,

-dunkel, -fyldig, -fyldt, -kraftig, -moden,
-modig, -mættet, -ren, -slap(hed), -sløv(hed),

-stiv(hed), -stærk, -svag, -træg, -træt, -ør;

desuden fx. Tanke-bedrift, -brokke, -drøm,
-dyb (et), -dyst, -energi, -enhed, -flod, -fælle,

-grundlag, -hvile, -hvirvel, -kim, -kunst(er),

-kunstneri (se u. Kunstneri 2), -labyrint,

-lede, -lidenskab, -mangel, -mod, -proces,

-projekt, -rus, -sammenhæng, -sfære, -skat,

-spire, -storm (se u. Storm 2.i.), -strid, -sum,
-syn, -syssel, -system, -virvar, -vælde, -værk.
-arbejde, et. aandsarbejde. De har for-

maaet at sammenfatte et helt Aarhundredes
Tankearbejd. Brandes. Br. 1. 362. BilleskovJ.

H. 1.139. -bane, en. (jf. -ve]) især i flt., om
de baner, veje, ad hvilke tanken, tænkningen
bevæger sig. spiren lagdes til nye tankebaner

10 og en ny religiøs livsførelse. Plesner.Sneedorff,

(1930).125. aUigevel gled han ind i en gammel
Tankebane . HansPovls.HF.76. -bestem-
melse, en. (især i ældre filos. spr.) bestem-

melse, definition af en tanke; ogs.: hvad der

bestemmer, er karakteristisk for en tanke; spec.:

tankeform; kategori. Indhold, Omfang, det

Hele, Delene, Aarsag, Virkning, ere rene

Tankebestemmelser, eller — som man pleier

at kalde dem — Categoriei. Heib.Pros. 1.469.

20 Lad os nu . . fra dette Punkt forsøge en
Tankebestemmelse, der virkelig gaaer videre.

Kierk.VII.171. -bevægelse, en. (fremad-
skridende) bevægelse i en tankes udvikling ell.

en persons, en fremstillings tanke(gang),

Ørst.AN.1.84. den hele Tankebevægelse (er)

ikke kommen til at udfolde sig. Kierk.XIIL
383. den klassiske Aand . . passer mærk-
værdigt for hans Personlighed med . . dens

Evne til Tankebevægelse uden Flugt. jBran-

30 des.1.107. -billede, et. I) {efter ty. ge-

dankenbild, jf. holl. denkbeeld; sml. Fantasi-,

Sansebillede) billede, der danner sig for tan-

ken, i bevidstheden; visuelt præget, anskueligt,

individuelt bevidsthedsindhold; i ældre filos.

spr. spec. om forestilling (6.2) ell. idé, ideal;

ogs. (især i ældre æstet, spr.) om intuitiv,

symbolsk helhedsopfattelse (af et kunstværks

tankeindhold). Saa reene og tydelige Tanke-
Billeder kand de (0: dyrene) vel ikke giøre

40 sig, som vi, men dog er det vist, at de tænke.
EPont.Men.il.132. Forestillelser og Tanke-
BiWeåei.smst.lI1.588. Ved Tankebillede for-

staaer jeg et saadant Billede, som vi danne
os ved at lade Indbildningskraften arbeide i

Tænkningens Tjeneste. Ørsi./Z. 72. Jeg er

Samvittigheden — din Erfaring —
|
Et

Tankebilled af dig selv. Oehl.X.271. *men3
(jeg fortæller heltens historie)

|
Skal dog til-

sidst et Tankebilled speile
|
Sig i hans Liv,

50 og frem af Digtet gaae.PalM.AdamH.I.S.
Vore Indtryk og Tankebilleder bestaar gerne

af mange Elementarfunktioner.Lam&efc.i^rem-

skridt.(1912). 108. \\ spec. (jf. Fantasibillede;

om forestilling, der strider mod virkeligheden.

det (er) urimeligt, at ville skræmme Folket

med Tankebilleder, der ikke have . . Hjem-
mel i Virkeligheden. Hjort.NBl.52. 2) (ænyd.

tanke-billede, om (tankevækkende) illustra-

tion til lidelseshistorien: Naur.Golgathapaa
60 Parnasso.(1689) .titelblad; jf. ty. denkbild

samt Sindbillede) f symbolsk fremstilling;

emblem (1) (jf.: „en malning som betyder

andet end det fremviser. Emblema." MoiA.

T80. samt: „Et Billede, som vækker Efter-
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tanke, eller bringer noget i Erindring".F(S'O.J.

et dekt og med adskillige Tanke- Billeder, ud-

pryded Tafel, hvor at et hvert Billede bar i

Haanden Kongens Bryst- Billede, derover

Kongens Tanke-Sprog. Kbh.sPost-Ry'ier.4°

1 702.74. -blik, et. (nu 1. ir.) I ) blik, der røber

dyb ell. kraftig tankevirksomhed. *Hvad er du,

hoie Himmel
|
Mod Mandens Tankeblik?

Bagges.IV.208. * Guderne . . skue roligt hen

med Tankeblik
|
Ned over Dalen. OeW.iVZ). i"o

S68. 2) om den enkelte tankeakt, hvorved noget

erkendes ell. overskues. Ørst.AN.I.134. nys-

ankomne til Høiskolen . . overraskedes (vi

ofte) ved det Kjække og Dristige i hans

(o: en professors) Tanke, det skarpe, træf-

fende Ta,nkeh\ik.Mart.Leilighedstaler.(1884).

413. -bog, en. I) (ænyd. tanck(e)bog; jf.

glda. tenckebog, fsv. thånkebok, mnt. den-

ke(l)bok, hly. denkbuch; sml. -brev, -bræt,

-seddel samt Memorial (1)) f optegnelsesbog; 20

huskebog. Moth.TSO. jf.: En christelig Tanke-

Bog Til det begyndte Ny Livs Befordring.

(overs. bogtitel.1740). 2) (jf. Poesibog; foræld.)

bog, hvori man nedskrev sine egne ell. andres

tanker (navnlig: udvalgte stykker af ens læs-

ning), det er bare min Tankebog! . . Naar
jeg læser noget rigtigt Kjønt, saa skriver

jeg det af, for vi kunne ikke beholde Bøgerne.

HCAnd.SS.III.120. Etlar.F.148. -brev, et.

I) (ænyd. tancke- (og tencke-^breff (først i io

bibeloversættelser som gengivelse af ty. denk-

zettel, denkmal, jf. Tanke-rem, -seddel^,

mnt. denkebref, dokument, hty. denkbrief,

huskeseddel (se Grimm.Wb. u. Denkzettelj)

t brev, skrivelse, optegnelse, der skal (paa)-

minde en om noget. Gram.Nucleus.872. vAph.
(1772).lll. jf.: jeg har tegnet dig (o: Jesus)

i mine Hænder . . du staar stedse som et

Tanke-Brev for mine Øyen udgravet i min
llaand. Z/ersLPro?d.i23. 2) (1. br.) brev, man io

skriver i tankerne. Tankebreve fra en Afdød.

Jng.(bogtitel.l855). -bryd, et. (til I. Bryd;
især dial.) bryderi, besvær, som skyldes (an-

spændt) tænkning; brydsom tænkning. De
andre har det godt, de, som ikke kender til

Tankobryd. De kan ligge saa roUg i deres

i^m-<i.Skjoldb.KH.125. f -bræt, et. I) (jf.

-brev 1, -seddel^ husketavle. *Hvorledes kand
(en anden digter) giette det, | Jeg vilde have
skrevet,

| Og føre paa sit Tanke-Bret
|
Det, 50

her er adMevet.Reenb.il.374. jf.: Et Tanke-
Bræt, som fremviser sexten Afdeelinger til

billig Eftertanke og opbyggelig Fornøyelse,

i sær for Præster. Dauw.(bogtitel.l746). 2) om
en art brætspil (?). Tanke-bret, at spille paa
alleene for mel&ncholie.Rostgaard.Lex.T19c.

-byijninjf, en. et sammenhængende hele af
tanker; spec: filosofisk system. *(min barnlige

leg var) Et Forspil for min mandlig Alder —
I
Kun kort min Tanke-Bygning staaor,

j

snart høiest Ønske lMeT.CFrim.Poet.71.
den nye mægtige Tankebygning, der opførtes

af Immanuel K&nt.NMøll.VlMt.IIl.434.
-digt, et. (jf. Sinddigt; især æstet.) digt,

der (fortrinsvis) udtrykker tanker, refleksioner

;

filosofisk digt. Molb.HO. Hvor Forstanden er

det meest fremtrædende, opstaaer Tankedig-
tet. Oe/ii.£MJ*S'./.57. Paludan-Miillers „Kain"
. . er ikke noget Tankedigt, men et Stem-
ningsdigt.VilhAnd.PMU.1.180. -digter, en.

(jf. -digt; især æstet.). (Staffeldt) der i sine

lyriske Digte glimtvis havde mindet om
Ewald, dog kun om Tankedigteren Ewald
(Brandes.Mennesker ogVærker.(1883) .99 : den
reflekterende ^vfsÅå).Brandes.I.318. Vilh

And.Litt.IY782. -digtning, en. (jf. -digt;

især æstet.), hine selsomme Tankedigtnin-

ger, der findes hos . . 'Pl3ito.Hauch.VII.373.

Paludan-Miillers Poesi, den reneste Tanke-
digtning i vort S]pT0g.VilhAnd.PMii.I.14.

-dyb, adj. (jf. -tungj dyb i henseende til

tanken; dybsindig; ogs. : som udtrykker, vidner

om dybe tanker, det store tankedybe Øie

stirrede ubestemt og drømmende hen i Lui-

ten. Ing.VS.III.214. Keats har aldrig skre-

vet noget saa smukt som dette Sted, og det

er ligesaa tankedybt som dejligt, firandes.

Y385. tankedybe Sentenser. Howalt. S. 77.

-dybde, en. aandsdybde; dybsindighed.

Hedenoldets Mythebilleder, med al deres

Tankedybde og Storhed. Ing.EF.Vni.28.
NM0ll.VIAtt.il.491. -dyr, et. (sj.) levende

væsen, der kun ejer intellektuelle færdigheder

og dyriske drifter (men ikke sans for højere

moralske, religiøse værdier). *Lad Tankedyr
kun prale af:

|
De ræddes ej for Dødens

Knlde.Gr^lndtv.PS.V474. Vi er kun Men-
nesker. Vi er ikke Ta.nkedyr.KNordent.Ny

VininyeKar.(1938).241. -døs, en. (nu 1. br.)

døsende tilstand af aandsfraværelse. (derved)

vaktes hun af sin Tanke-Døs. Tode.IX.424.

Ja, jeg gaaer virkelig i en Tankedøs, som
Gud maa vide, naar vil o-phøre. FruHeib.B.
1.318. ZakNiels.Maagen.170. -eksperi-
ment, et. (jf. -forsøg^ eksperiment, som kun
udføres i tanken (ved at man sætter noget som
virkeligt og tænker sig inkonsekvenserne). La-

der os gjøre det Tankeexperiraent at hen-

sætte os paa Planeten Juipiter.Ørst.I.lSO.

Han gjorde det Tankeeksperiment at lade

(renovationsmændene) nedlægge Arbejdet, og

udmalede med meget Humør Følgerne for

don fine Nerden.AndNx.PE.il1.209. -evne,
en. (jf. Aandsevne; 1. br.) tænkeevne. Han
anspændte alle sine Tanke-Evner. ^CAnd.
(1919).V286. det var ønskeligt, om man over-

hovedet under Kuren kunde exstirpere Tanke-
evnen. Brøchner.(Brandes.Br. 1.169). -fast,
adj. (nu 1. br.) fast, sikker i sin tanke. Tanke-
fast

I

Romors Aand udmaalte Lysets Hast.
Heib.Poif.l X.Un. Foredraget var følgerig-

tigt og tarikefast. Brandes.//. 427. -fattig,
adj. (jf. -rig^ fattig paa tanker, (bogen) synes

mig at være et af de tankefattigste af hans
Værker. Vodskov.SS.20. Idyllens tankefattige

liyrdescenei. Brandes.II1 .390. -fjern, adj.

(1. br.) fjern, fraværende i sine tanker;

aandsfraværende, den norske (kvindetype)
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med det mediterende Udtryk i de saa for-

underligt tankefjerne Ø']ne. VoreDarner. ^'^^i

1921,17. alt Dette er kun Adspredelse og
Aandsfraværelse i Tankefjern hed. ZtcrA;.

Y251. -flagt, en. I) (jf. Aandsflugt; det,

at tanken ^.flyver" (bevæger sig hastigt) bort

fra det ')iærliggende, hverdagsagtige, virkelige

mod det fjernere, højere, evige, ell. mod blot

tænkte, drømte, fantaserede genstande. Bagges.

Y.107. En Tankeflugt mod det Evige bliver

tidt begrændset ved at nedskrives paa Vsl-

p\iGt.FMøll.(1855).III.9. hun æggede hans
Tankeflugt. OlesenLøkk.N11.11. 43. 2) (jf.

Idéflugt; især med.) abnormt let og livlig

tankevirksomhed med overfladiske associ-

ationer. Høffd.Psyk.158. VoreSygd.ll1.422.
-forbindelse, en. I) idéassociation. En
Tankeforbindelse . . oplivede den (tidli-

gere paatankte) indiske Reise i mit Min-
de. Molb.Dagb.36. Underligt nok fremkal-

der iovrigt Ordet: Rudkøbing i mit Sind

en fast Tankeforbindelse med Herman Bang.
OGeismar.E.77. 2) (1. br.) om afhængighed
mellem to personers tanker (under hypnotiske

tilstande olgn.). Derved kom han til at le,

og ifølge Tankeforbindelsen mellem dem
maatte hun ogsaa le.Gjel.T.89. f -forbin-
ding, en. I) d. s. s. -forbindelse 1. Jeg
signede . . Carl Friedrich, og ved den natur-

ligste Tankeforbinding Ludvig Reventlou.

Bagges.L.11.316. 2) (udtryk for) tankerække.

I mange af Talerne, holdne i Conventet,

staae hele Tankeforbindinger, som og findes

i disse Betragtninger, fordi den menneskelige

Forstand haver begge Steder øst af een Kilde.

Riegels.ES. 1.Fort. 7. -form, en. den form,

hvori, den maade, hvorpaa man former (og

udtrykker) sin tanke, sin tænkning; i ældre

filos. spr. (jf. -bestemmelse^ spec. om kategori.

Det (o: begreber som gud, pligt olgn.) er blot

almindelige Tankeformer, som forst ved An-
vendelse paa virkelige Ting faae Indhold og
BemdSTkehe.NTreschow.K.ll. VSO. (den)

simple og kunstløse fremstilling, der ikke er

bunden ved nogen stræng tankeform. Lund.
00.474. hele vor Opfattelse og vore Tanke-
former (er), ogsaa indenfor Musikken . .

blevet bestemt af (grækerne). StSprO.Nr.
183.5. -forsøg, et. (1. br.) d. s. s. -eksperi-

ment. Man forestille sig . . som et Tanke-
forsøg, at man stræbte at lære Nogen et

Sprog blot ved Skrivn\ng.Ørst.(MdsskrLitt.

XV111.214). For at forklare sin Mening an-

vender Lassalle et oplysende Tankeforsøg
(Brandes. Lassalle. (1881). 75: Tankeexperi-
ment). Brandes.VI1.423. -forvirring, en.

(jf. Aands-, Sindsforvirring; nu 1. br.) det,

at ens tanker forvirres, bliver uklare ell.

uoverensstemmende med virkeligheden, den
Tankeforvirring . , uden hvilken intet Selv-

bedrag vedligeholder sig. Mynst.BlS.il. 77.
hvorledes denne Tankeforvirring end er op-

staaet, saa er det vist, at jeg . . en Tidlang
troede, at Sjælen . . saae ud som en af

disse . . guldfarvede Pupper. ^auc/j.iJf/B.

15. MO. -foster, et. (jf. -skabning samt
Aandsfosterj aandsprodukt; nu især om plan
ell. idé, som ikke har noget med virkeligheden

at gøre. vAph.(1772).lli. *Jeg veed et Land
. .

I

Hvor Enevælden . .
|
Ei stræber ængst-

lig, hvert et Tankefoster,
|
Som aander frit,

i Fødselen at q\æ\B.Bredahl.V1.73. Det
(blev) hende . . klart . . at den Poul, hun

10 havde elsket, ikke var et levende Væsen . .

men et Tankefoster, som hendes Indbild-

ningskraft havde fremtryllet. Thyreg.BB.l.
224. -frihed, en. (jf. -tvang^ især: frihed

til at tænke, som man vil (om politiske,

religiøse, moralske spørgsmaal) ; aandsfrihed.

Staten . . skal indrømme Tankefrihed, som
den dog ikke kan hindre, og Talefrihed, som
er en M.enneskeTet.NMøll.VLitt.111.20. -frø,
et. (til II. Frø 2; jf. u. I. Tanke 8.1 ; 1. br.).

20 fra Barnsbeen af har den yngre Slægt (op-
taget) Tankefrø . . som indeholdt forskjellige

Spirer til hiin store Kreds af Fordomme.
PMøll.(1855).V100. Tidsluftningerne spredte
franske Tankefrø ud over hele Europa.
Paludan.Fl.11.218. -fuld, adj. (ænyd. d. s.)

I) om person (ell. sind, mine, udtryk, blik):

som er fuld af, optaget af tanker; tidligere

spec: som er fuld af bekymringer, ængstelse

ell. betænkeligheder. *Hvad er min Bekym-
30 ring? mit Tanke-fuld (SalmHus.482.3: grub-

lende; Sind? Kingo.SS.llI.214. *Mand tre

Spitzborgere ved Bordet sidde saae
|
Heel

tanckefulde, og bag Øret; sig at k\a,a.e. Holb
Paars.266. ved det Spanske Hof var mand
meget tankefuld og ulystig formedelst de
Franskes Overhaand i Italien. Slange.ChrlV
1032. *Liden Gunver vandrer som helst i

Qvel,
I

Saa tdinkQin\å.Ew.(1914). 111.205.

Hun vender en tankefuld Profil til. ThBar-
40 fod.VillaTangloppen.(1918).119. 2) (1. br.)

om aandsprodukt: som indeholder ell. vidner

om (dybe, originale) tanker. *Der lever i dine

Øine
I

Ét Digt saa t&nketuldt.Winth.IlI.

244. 3) (sj.) som vækker tanker; tanke-

vækkende. *Hand maaler Tiden med dend
tancke-fulde Smøg.Lucopp.TB.A8^. (dette

haveanlæg med monument) kan ikke andet
end være paafaldende, tankefuld og inter-

essant. »SiV/Sej/er.Æ.iSi?. jf. Tankefuld som
50 navn paa en hytte i Sanderumgaards have

paa Fyn, hvor man nedskrev tankesprog

i en bog, se MWinther.SanderumgaardsHave.
(1824).125. Da.Slotte ogHerregaarde.ll.(1943).

435. 4 ) (spøg.) om madvarer: som har

en tanke (II. 9.2). *snart bliver tankefuldt

dens (o: en død hvals) Spæk. Cit.l888.(Pol.

*/tl945.Sønd.7.sp.3). for (vegetaren) maa
hans Medmennesker inderlig gerne . . svælge

i bævrende Flæsk og „tankefulde" Dyre-

60 stege. KnudPouls.BE.49. -fuld-he<l, en.

(nu 1. br.) det at være tankefuld; spec. om
aandsfraværelse. Jeg har selv seet mange
Offrende nedlagt sin Gave paa Alteret . .

med Andagt . . og Tankefuldhed. ^SM^ej/er.
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E.93. *Jeg faldt i Tanker. Eengang var jeg

nær
|
Af Tankefuldhed faldet ned af Sto-

len. Hrz.IV.108. Kierk.Vll. -fylde, en.

fylde, rigdom af tanker. Mangler han Tanke-
fylde, sætter han i dets Sted Pomp i Udtryk-
ket. Hc>rre&./i.336>. Digtere af en overordent-

lig Tankefylde. Rubow. (Pol.'/»1941. 9. sp. 1).

-følge, en. (jf. -kæde, -række; nu 1. hr.)

følge, række, forbindelse af tanker, to Ting . .

som man , . kun i Drømme kan bringe i en

Tankefolge. rode.//.57. hos den ældste Ver-

den synes overalt Tankefolgen at have været
denne: at døe, at begraves og derefter at

komme til Dodmngel&ndet.Junge.204. *Vaag-
ne ei de Tankefølger,

j
Som sig dybt i Bar-

men dølger,
I

End ved Rankens stærke Saft.

Winth.X.46. MO. BilleskovJ.DD.1.197. -fø-
ring, en. (jf. Føring sp. 459*^; 1. br.)

den maade, hvorpaa man fører, forbinder,

udvikler sine tanker; ræsonnement. Stenos

strengt logiske Tankeføring. BjKornerup.
(HistTidsskr.10R.VI.334). (forf. bør) lægge
sig efter en jævnere og klarere Tankeføring.

HalKoch.Lidtafhvert.(1940).102. jf.: for det

første svæver hans Tankeførsier (Ræson-
nementer) altfor meget i det Blaa. 7esp.

(PoU''id902.1.sp.8). -gang, en. (ty. ge-

dankengang; ;'/. Idégang) den maade, hvor-

paa en persons tanker bevæger sig, forbindes;

ræsonyiement ; undertiden ogs.: opfattelse; idé.

Horreb. II.376. du (dømmer) mig, uden at

kunne sætte dig ind i min Tankegang.
Gylb.Novel.II.20. I et Læredigt skal . .

ikke engang (være) en Tankegang, men kun
en Tankesammenhæng. Hjort.KritLit.il.263.

Det havde, saalænge jeg mindes, været en
fast Tankegang eller Ide, at vi fik aldrig Krig
mere. RasmHans.M .21. Blev hun set paa Rej-

segangen (9: gangen med de rejsendes værel-

ser paa et hotel), vilde det straks blive ud-
lagt, som gik hun for at tjene Penge ved de
Rejsende. Saadan var Tankegangen. LVi

Krist.DH.62. i flt.: Schand.AE.55. (hun)
havde en vis Tæft, en Evne til at gaa ind

i fremmede Tankegange. /?aae.rT,76. jf.:

det hemmelighedsfulde Sende-Bud mellem
Tanke-Gangene og Hjerte- Kamrene . . som
. . det levende og hjertelige Ord paa Men-
neske-Tungen er skabt . . til at va^re!

Grundlv.Chri IrU'md. I .'')() 1 . -gemme, et.

(jf. -kiste, -skrin; /. hr.). Hct Brev, du skrev
mig . .

I
Har ligget i mit Tankegjemme . .

I
Blandt andre Tanker, nogen Tiå.Iiaggrs.

DV.*VII.104. Blich.(1920).XIV.211. nu nyt-

tede han sig af Lejligheden til at faa redet

(»p en Smule i sine Tankcgjemmer. //«/sA/</.

1883.815. -genstand, en. (nu 1. hr.) I)

det p.mnp, der er genstand for tanken, oprtvvrk-

somhedrn. Ovcreensstemmelse imellem Tanke-
pienstanden og Taleformen. Molb.BlS.2Sanil.
11.28. Kierk.XIII.83. 2) d. 8. s. -ting. man
gjør Friheden til noget Andet, til en Tanke-
gjcnstand. Men Friheden er aldrig in ab-
fitTd.cto. 8mst.IV380. -glimt, et. (jf. -lyn

og Glimt 2.3J. Barnets første tydelige Tanke-
glimt. Moift.f^MO.V- Rode.R.3. Lidt efter kom
der et Tankeglimt. Det var ligesom en klar

Boble, der steg op af en mørk Brønd, hen-

des Mindebrønd. £lA;;ær.3/^.259. -gymna-
stik, en. (jf. Aands-, Hjernegymnastik;
spøg.) forstands-, tæ.nkeøvelse (af anstren-

gende, men aandløs art). SMich.Dommeren.
"(1921).41. Jeg ser mig . . spadsere ind til

10 bys, for hos min manuduktør at få den
daglige time i juridisk tankegymnastik. FFed.
FF.l. -hele, et. (1. br.) hvad der for tanken

udgør et afrundet hele; spec.: system, vi have
dog den fulde Indsigt, at den i Anskuelsen

opfattede Cirkel er et Tn.nkehele.0rst.111.84.

Lovene opstod selvfølgelig efterhaanden,

som der viste sig Trang nu til denne, nu til

hin Bestemmelse, ikke som Led af et forud

dannet Tankehele („System''). Rosenb.11.160.

20 -indhold, et. det indhold af tanker, som
findes i et aandsværk olgn. kun Diapsalmata

ere reent digteriske Udgydelser, medens det

Øvrige rigeligt har Tankeindhold i sig.

Kierk.Vll.213. en Afhandlings Tankeind-

hold. i?ines/cot;J.ff.//.58. -kammer, et.

(jf. -gemme, -kiste; spøg., 1. br.). Enhver har

godt af at komme ud i Verden, om ikke

andet, saa for at luftes lidt i Tankekamme-
ret. fia4«d.fiC./.i42. -kerne, en. (til I.

30 Kerne 3; 1. br.) det væsentlige tankeindhold

af noget; ogs.: den tanke, hvoraf noget har

udviklet sig. Altsammen interessant nok for

dem, der ville studere (dramaets) Tilblivelse

og dets Tankekierne. DagNyh.''U1901.1.sp.6.

(jf. Kerne sp.294*^) om pointe: En bestemt

kunstnerisk Ejendommelighed . . som frel-

ser (romancen) fra at blive Historie uden
Tankekærne (Bråndes.DD.224: Vo\nie).Bran-

des.11.50. -kiste, en. (jf. -gemme, -kam-

40 mer, -skrin samt I. Kiste 2.ii; spøg.) om
hovedet, hjerneskallen som gemmested for tan-

ker; spec. i udtr. for hvad man gemmer i ell.

fremdrager af hukommelsen. Han gravede i

sin Tankekiste efter et passende Svar. Za/c

Niels.Nl\18. paa Bunden af Tankekisten

bevarer sig . . Mindet om glade og sorgløse

Twuir.FrOpffer.BV34. -klar, adj. klar i

tanken (jf. u. I, Tanke 3.1^. I den tidlige

Morgen gik han tankeklar til sine Studier.

50 HCAnd.SS.VI.71. den lille, tankeklnrc Al-

h^nåUng.BilleskovJ.H.II.34. (sproget Ian)

fremme en vis Art Tankeklarhed hos

Folket. Byskov.M. 102. -knude, en. I) (nu
næppe br.) huskeknude (paa lommetørklæde

olgn.). Levin. 2) (jf. -laas; foræld.) legetøj,

puslespil, sammensat af smaastykker, som d^t

er vanskeligt at skille og samle. smst. JKamp.
I)a.Folkeminder.(1877).323. Feilb. 3) (1. br.)

indfiltret, vanskelig opløselig tankeforbindelse.

D&II. -knyt, et. (nydann., 1. br.) d. s. s.

-knytning, et Misforhold mellem Fremstil-

lingens Knaphed og den uhyre Fylde af Tan-
kekny t. Festskr. VilhAnd.(l044).71. -knyt-
ning) en. (jf. -forbindelse, -tilknytning;
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nydann., 1. Ir.) idéassociation. Jesp.fTilsk.

1902.193). Den pudsige Virkning af saadan
en „Vrøvletale" beroede netop paa de

. . overraskende Tankeknytninger. iJTZ-'onf.

(DTidsskr.1902.500). Jesp.SprU.163. -korn,
et. (vel efter Guldkorn 2; 1. hr.) kortfattet

tankesprog; fyndsprog. Tankekorn . . Egen-
kærligheden er Folkeaandens dødeligste Fjen-

de. |[:ns<eJZ)ag6i.*/.i5(?i.i.sp.5. Ordet „Strø-

tanker" (anvendes) særlig hyppig . . om lidet i'o

originale religiøse Tankekorn. J.rt^C/insi.iST.

99. -kraft, en. (jf. -evne, -magt, -styrke^.

Hvilken Tankekraft maa den ei have, som
udfinder en ny Sandhed. (Sw/im./.S^S. Der er

en umiddelbar Tilfredsstillelse ved den uhin-

drede Brug af Tankekraften. £?ø/7d.£.352.

-kreds, en. (jf. -ring 3; til Kreds 4j. Lu-
nets Magt . . til at bringe Læseren ud af

en alvorlig Tankekreds ind i den lystige.

Molb.NTidsskr.1.181. af og til dukker som 20

et Spøgelse Begrebet Geni . . op i hans
Tankekredse. i2M6ou).LZ.i4. -kæde, en. (jf.

-følge, -rad, -række^ kæde, række af sammen-
hængende tanker, enslige Leder i denne
Tankekiede.NTreschow. PhN. 122. Ing. EM.
111.7. logik består i en tynd tankekæde,
hvor det ene begreb hægtes fast i det andet.

Grønb.Hellas.I.(1942).157. -laas, en. (jf.

-knude 2; nu 1. hr.) om en art puslespil, han
havde en Art „Legetøj", der optog mig i 30

høj Grad. Det var Tankelaase . . en Gang
havde han faaet fat i en meget indviklet

Tankelaas, som det kostede mig fem stive

Timer at finde ud sd.VilhRasm.DK.lOO.
-leg, en. 1) leg med tanker; tænkning, der

ikke har noget alvorligt formaal. Afhandlingen
(er) kun en ørkesløs Tankeleg. Vodskov.SS.
102. Der var Perioder, hvor hun fablede om
at bedrage Martin blot for at hævne sig paa
ham. Det blev kun til en Tankeleg. 4aZ)ons. 40

S.164.
II

tidligere spec. (jf. -spil 2) om ordleg

olgn. Den tilspidsede Antithese, den unatur-

lige Tankeleg (concetto). Ordspillet og deslige

falske Prydelser. i2a;i6.^1fO.;. 2) (1. hr.) leg,

som indeholder tankeøvelser. Legeh.l.h.19.

-liv, et. dels om det liv, den enkelte lever i

sine tanker; dels om (den intellektuelle side

af) en periodes, et lands aandsliv. *Vil Tanke-
livet sig paa ny gjenføde

|
Her mellem

Kirkens aandeUge Bøde? Bagges.DY^IV256. 50

hans ungdoms rige tankeliv. ^.DJørgf.J^. 77.

De aandelige Strømme fra de store Kultur-
lande gribe bestemmende ind i dets (0: et

lille lands) Tsinkeliv. Høffd.DF.l. -lov, en.

(1. hr.) lov, der gælder for gyldig, logisk tænk-
ning; ogs. i al alm.: grundsætning; princip,

(han) er . . aldeles uvidende om Tanke-
Lovene, eller Tænkningens uforanderlige

Vrinci^ex. Orundtv.KG. 3. Kirken . . begynder
at omforme Samfundstilstanden efter sine eo

egrveT&nkelove.JGFRæder.Danm.underSvend
Estridsen.(1871).282. -lyn, et. (jf. Tanke
sp. 775") tanke, der dukker pludseligt op og

klart belyser et problem, kaster lys over noget

ukendt eller uklart; ogs. om lynsnar tanke i

al alm. *vi befordre selv os fra
|
Det Sted,

vi er paa (0: i paradis), til et andet
|
Blot

ved et Tankelyn, et Blik.Hrz.D.IlI.16. paa
ethvert Punkt . . støde (læserne) paa saa-

danne Tankelyn, der pludselig opklare hele

Sphærer af TilyæTelaen. neib.lntel.il. 291.

Hvilke tankelyn vilde ikke her en Anatole
France have givet oi\ FrPoulsen.(Letterst.
tidskr.1915.53). -lyrik, en. (jf. -digt;

især æstet.). Kierk.1.42. Heibergs og Pa-
ludan-Miillers Tankelyrik. VilhAnd.Litt.III.

107. -læser, en. person, der kan læse tan-

ker. NordConvLex.*V1.585. en svensk Per-

son . . optraadte paa offentlige Forlystelses-

steder . . som saakaldet Tankelæser, flø^este-

retstid.1905.II.68. den stadige koncentration
af opmærksomheden netop paa den fore-

stilling, som tankelæseren skal til at „læse".

AlfrLehm.Overtro.*II.(1920).109. Tankelæ-
serinden. Gjel.(hogtitel.l901). Tankelæ-
serske. Bl&T. -læsning, en. det at læse

ens tanker (se 1. Tanke 1); især: det at opfatte,

hvad et individ (mediet) i et givet øjeblik tænker

paa, V. hj. af de til tankevirksomheden knyttede

uvilkaarlige muskelbevægelser. NordConvLex.*
VL585. Forlanger du . . at jeg skal tro paa
Tankelæsning. Gjel.T.4. AlfrLehm.Overtro.'II.

(1920).108. -lob, et. (jf. -gang, -flugt;

1. hr.) (hurtig, ukontrolleret) tankebevægelse.

Hans Tankeløb kunde . . ikke fortsættes

udenat gøre ham syg. Drachm.T.117. Et Ge-
myt . . som med en egen Naturtyngde holdt

Tankeløbet fra at sprede og splitte sig i

det periferisk-mangfoldige. V Ved. (DagNyh.
^^Itl913.1.sp.l). -løs, adj. som er ell. fore-

gaar uden tanker; tidligere (jf. aandløs^ især

m. h. t. eftertanke, selvstændig ell. højere

tankevirksomhed, tænkeevne ell. tankeindhold;

nu navnlig m. h. t. omtanke, aands7iærværelse,

opmærksomhed ell. hensynsfuldhed, ansvars-

følelse. I) om person ell. sindstilstand; dels

om varig egenskab; dels (jf. -tom^ om forbi-

gaaende tihtand. *tankeløs Glæde betager

min Tunge. Trojel.(Alm. Da. Bihliothek. Dec.

1778.322). han fik tildraget sig den tanke-

løse Mængdes Beundring. Storm.Taler.30. *To
hele Timer sad ved Ruden vist

|
Saadan

han maalløs, tankeløs og trist. PalM.AdamH.
11.178. Det vanskeligste var ofte for mig at

prædike. Jeg har kunnet føle mig så tom og

tankeløs om LøTd&gen.FrNiels.(BiskopFr.
Nielsen.(1911).189). Hun . . saa paa kruci-

fixet, fordi hun ikke havde andet at tage

sig for. Og efterdi hun var tankeløs, fik

krucifixet lov at udtrykke sig, som det vilde.

AnkerLars. VS. 125. 2) (nu 1. hr.) om frem-

stilling, aandsværk: som ikke udtrykker, inde-

holder tanker; undertiden ogs. (jf. VSO. samt

u. -løs-hed slutn.): meningsløs. Et tankeløst

Skrift. F/SO. (Oehlenschlægers) tankeløse Ly-
rik. Fi7ft4nd.Li«.///.S3. 3) (jf. bet. A; nu
1. hr.) om beskæftigelse ell. handling, ytring;

dels: som ikke lægger beslag paa ens tanker.
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tte kræver selvstændigt tankearbejde; dels:

udføres uden opmcerksomhed, omtanke,

isse menneskers) Beskiæftigelse er et tanke-

st Arbeide, som giver Sielen Lov at syssel-

Btte sig med sine Ideer og Forestillinger.

frSneed.I.531. Hvad var det dog for et

lendigt Liv jeg førte oppe i Comptoiret,

leddet hele Dagen til en Pult ved tankeløst

iknven.Hrz.XVIII.237. En tankeløs An-
MO. 4) som adv.; spec. dels: i tanker;

distraktion; dels: uden omtanke ell. plan;

i vejret; ansvarsløst; hensynsløst. Nogle
leve tankeløst fra Dag til B&g.Mynst.Betr.I.

190. tankeløst bladede (hun) i en opslagen

Bog. Winth.Nov.15. Guds Ord tages forfænge-

ligen, eller misbruges, ikke alene naar det

bruges som Middel til at opnaae onde Hen-
sigter, men ogsaa naar det bruges tankeløst.

Kaiek.§21. Hun gik og smilte, let og tanke-

løst, tænkte paa Ingenting. JPJac./.2. jf.:

Det havde ikke været helt tankeløst, at han
puttede (handskerne) til sig. Pont.LP.VII.

116. 5) (foræld.) <Jk som navn paa (den tabende

i) et kortspil. GlSpil.65. -las-hed, en. det

at være tankeløs (1); isasr: aandsfraværelse;
manglende omtanke, opmærksomhed, flen

Tankeløshed, der er saa almindelig, naar
man har meget at tænke p&a..Rahb.Fort.I.

430. menneskelig Tankeløshed formaaer at

glemme endog det Allervigtigste. Kierk.V
116. det fortræffelige ved denne gamle, brun-
haarede Pan . . det er hans Tankeløshed,
han er ganske fri for alle Tanker, hvad? —
han ligger og spiller og triller paa sin Syrinx-

fløjte uden at tænke derved. JakKnu.G.153.

II
mere konkr., om tankeløs handling ell.

ytring. Tankeløsheder i Stilen, som man kan
se igjennem Fingre med. Hrz.( UgentligeBlade.

1858f59.645). \\
(sj.) meningsløshed. Tanke-

løsheden i (denne) Phiase. Brøchner.(Brandes.

Br. 1.181). -mag^t, en. (jf. Aandsmagt;
/. br.) \) d. 8. s. -kraft, herom samlede sig

pludselig med sær Magt min hele Bevidsthed
og Tankemagt som omkring det eneste Lys-
punkt i iA(nket.Goldschm.VI.465. smst.V2'45.

2) noget, som har magt i kraft af tanker, aand.
Teologien som T&nkema,gt.NMøll.VLitt.III.
9. -maleri, et. (1. br.) maleri, der forsøger

al udtrykke tanker, ideer, den besynderlige

Kunstner (har) megen germansk Idealisme

i sine Aarer . . Altfor meget Tankemaleri og
altfor mange FÆekter. Brandes.XI.238. f
-med, et. (til II. Med l.i) tankens mnal,
gemtnnd (ell. retning). Saa vender da Jért

Tancke-Meed | Til min optegned Tancke.
>nrt.Popl.23. Schandrup.Ll''. den Viise gjør

jolden det .Jordiske til sine Ønskers Maal;
Han sparer dom for et højere Tankemeed.
Tullin.Il 1.291. -mseiisig^, adj. Der spør-

ge« nu kun . . tankemæssigt (teoretisk), om
den foriidsiftning er rigtig. Briicker.Overs.af
Srhafflr: Socialismens Kvintegsenls.(1886) . 75.

r,uik(in;i ssig Uklarhed. Tidsskr.f.Aandskul-
tur. 190-^103. 164. Ved den Stilling, som Læren

om Gud indtager i den traditionelle Dog-
matik . . ligger det nær at give den en selv-

stændig, tankemæssig Begrundelse. Zrarttp.

L.244. -navn, et. (gram.) navneord (substan-

tiv), der er navn paa noget, som kun findes i

tankens verden (og ikke udgør en selvstændig

genstand ell. ikke kan opfattes med sanserne);

abstrakt (11) (mods. Tings-, Virkelighedsnavn

;

se nærmere Dania.X.67.69). Mikkels.Sprogl.

10 150. -navneord, et. (gram., 1. br.) d. s.

JLauritsen.Vortbogmål.(1887).13. -oxertø-
ring, en. overføring af tanker fra en person

til en anden uden medvirken af de kendte san-

seredskaber; telepati. AlfrLehm.Overtro.IV.

(1896)121. -poesi, en. (jf. -digt(ning), -ly-

rik; især æstet.). (Aarestrups) Digtes Skønhed
lader sig nyde, selv naar man . . opløser

dem i Brudstykker; det ligger i at de er

saa langt fra at være Tankepoesi. Brandes.

20 11.87. en af de faa, der har dyrket Tanke-
poesien her hjemme (o: Kr. Arentzen) . Biogr

Lex.I.831. -rad, en. (nu næppe br.) d. s. s.

-række, (læseren) finder sig at vorde trettet,

ved at følge een eller anden Tankerad.
Rothe.Ph. 1.29. synderligen greb dette Til-

fælde ind i den Gamles Tankerad. fiaAft.

Fort.1.483. -rem, en. (bibl, jød.) d. s. s.

Bederera. de giøre deres Tankeremmer
(1907: Bederemme; Chr.VI: tegnede brera-

30 mer^ brede. Matth.23.5. anlægge sine Tan-
keremme (Tephilin). Tidsskr.f.jødiskllistorie.

11 1.(1921-25).219. -ret, adj. (jf. -rigtig;

nydann., nu især hos sprogrensere) ret, rigtig

i henseende til tanken; følgeret; konsekvent;

logisk. Modsætningen er just ei meget logisk

(tankeret). Sibb. BørikkeGrundlovengjenopret-

tes?II.(1865).76. Mine prosaiske Gengivel-

ser ere ikke ordrette Oversættelser . . Allige-

vel har jeg beflittet mig paa at gøre dem saa

40 tro og tankerette som muligt. JLange.111.51.

Mere parlamentarisk tankeret end det med
Føje kan forlanges af et antiparlamentarisk

Parti, har Højre paastaaet, at Stillingen

efter Valgene er uforandret. Hørup. II. 10.

-retning, en. I) til Retning 3.8: aands-

relning. (den nyere latindigtning var ikke)

en ny Tankeretning, der indklædte sig

i det gamle Sprog. Mynst.Tale.(1839).209.

2) den retning (mod et vist maal), hvori ens

50 tanker bevæger sig. den Tankeretning, vi her

have fulgt, maatte udelukkende fæste vor
Opmærksomhed paa Middelalderens Skygge-
side. Ørs<.i4jV./.9.1 Simon . . kom pludselig

tilbage i en Tankeretning, der slet ikke var
ham hehskgehg.Goldschtn.V1 11.30. -rig, adj.

(jf. -fuld 1-2J rig paa tanker. SkVid.IV17.
I'rop Internes Skrivter . . ere mere ord- end
tånkerige. Horreb.11.323. »Knap Nogen længe
taalte | Oet tankerige Blik.Winth.V48. den

60 tankorigc Bog. Rubow. (UnivProgr, 1943. II.

128). -rigdom, en. (jf. -fyldc^. i Moders-
maaiet . . boer saa at sige (nationens) hele

'rankerigdom.Engel8l.Nat.44. vist er det, at

Tankerigdom, Tankefylde . . ikke ene for-

ZXIII. B«ntrrkt >•/, IM« 61
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maae at tilveiebringe Tydelighed. JI/oi&.

NTidsskr.IV675. -rigCf et. (jf. -verden
samt I. Tanke 8.3 sluin.; nu 1. br.) (om-
raade af) iankens, aandens verden, jo flere

Sprog man forstaar, des flere Aandor
og Tankeriger har man lært at kjende.

Penia.1808.194. Henrik Scharling var en
Mand af meget omfattende Åndsevner, og
havde udmærket sig i en tre-fire højst for-

skellige Tankeriger. i?ørd.TJS.2S3. t -rig-
lied, en. d. s. s. -rigdom, den Tankerig-

hed . . hvormed (digtet) udmærker sig. Nye-
rupRahb.VI.375. -rigtig, adj. (nu 1. br.)

d. s. s. -ret. Til den fuldkomne Færdighed i

Skriv-Kunsten, udfordres: At man skriver

smukt, ordrigtigt . . tankerigtigt. Ziø&m
Syst.I.184. dette, som er tankerigtigt og
altsaa skal og maa slaae til. Kierk.XI.161.
sagndigtningen (har) tankerigtigt flyttet

dette motiv bort fra stamfaderen og til den
yngste i ætten. AOlr.DH. 1.250. at giøre Brud
paa Meningens Tankerigtighed. ilfoZJ.5.
21. Lehm.lf.lOl. -ring, en. i) (ænyd. d. s.

(ogs. tanckring. Arøboe.DavidsPsalter.(1623).

F8''); efter ty. denkring; nu næppe br.)

(glat guld)ring, som man giver en anden, for

at vedk. skal tænke paa, mindes en; venskabs-

ring (spec. om forlovelsesring : Rostgaard.Lex.

T19c). Moth.TSl. if. D&H. om en ring,

man for at huske noget sætter paa en anden
finger end den sædvanlige. \\ i videre anv.,

om noget, der skal faa en til at tænke, huske
paa noget. *jeg, nest Jesu Navn, formaar

|

Ey bedre Navn (o: end jeres moders) at gifve

I
Jer til een Tankering i Åa.i. Sort.Poet.49.

De (vil) tillade, at jeg recommenderer Dem
til en Tanke-Ring, hvert Øyeblik og i alle

Deres I'oretagender altid at betragte det

gamle Vers: Fac ea qvæ moriens facta fuisse

velis. Ruge.FT.254. om korporlig revselse,

huskekage: Her Clara I holt jer u-forskammede
Mund til, eller jeg skal give jer saa god en
Tankering, at I skal erindre jer den, saa

lenge I lever. KomGrønneg.YlSl. 2) (jf.

-knude 2, -spil 1; foræld.) en art pusle-

spil. vAph.(1772).III. VSO. UngdGUI.
231. Bergs. PP. 589 (sa. PS. 1. 602: Tanke-
spilj. Feilb. 3) (jf. -kredsj ring, kreds af
tanker. *hans Maaskeers Tankering. fia^gfes.

DV.^VII.217. *Skjalden er af Fugleart,
|

Hans Tankering har Yingei. Grundtv.PS.VI.
281. Grundtvigs storslaaede Tankering i

„KirkesTpejlet"'. Birkedal.F.IV. \\ spec. (1. br.)

om tankegang, der vender tilbage til sit eget

udgangspunkt; kredsslutning; cirkeldefinition.

D&H. -række, en. (jf. -følge, -kæde,
-rad^ række af (logisk sammenhængende) tan-

ker. Vi have meddeelt dette Sted, som vig-

tigt i Forfatterens Tankerække. Ørs^.//.175.

For Logiken har kun det Gyldighed, der paa
modsigelsesfri Maade kan indordnes som
Led i en Tankerække. i/ø/7d.ilf/l.//.6. (brin-

ge) Forstyrrelse i hans Tankerækker. Fr
Poulsen.MD.7. t -seddel, en. {ænyd.

tancke-, tæncke-, tenck-seddel, en, et; jf.

no. dial. tankesetel, ty. denkzettel; sml.

-brev, -bræt, -rem, -tavle) huskeseddel. Moth.
T81. vAph.(1759) („hos Jøderne fordum").

MO.
II

om moralsk vers til at sætte

over en dør. Cit.l814.(Krist.JyA.Till.6.Afd.

260). -skabning, en. (1. br.) hvad der

er skabt af, er et produkt af tænkning (un-

dertiden spec: uden tilsvarende eksistens i

10 virkeligheden) ; tankefoster. MO. I „Stadierne"

er Modehandleren . . kun fremstilt som en

uvirkelig, uhistorisk Tankeskabning (Brandes.

Kierkegaard.(1877).160: Abstractionj. Bran-

des.11.341. Naturordenen er min egen Taiiike-

ska,hnmg.ErnDalgas.DB.421. -skifte, et.

(1. br.) I ) det, at en tanke i bevidstheden erstat-

tes af en anden, ell. at tanken skifter genstand.

Ved at flytte Bevidstheden fra en Tanke til

en anden, altså ved et simpelt Tankeskifte,

20 kan vi komme nødlidende Motiver til Hjælp.

EMøller.Inderstyre.(1914).154.
\\ f om den

tid, der medgaar til en saadan forandring;

øjeblik. Jorden syntes dem et Øyeblik,

et Tankeskifte før at være en Kugle.

OGuldb.Br.316. 2) tankeudveksling. Sibb.

Aa.1.114. det er ogsaa min Opfattelse,

og jeg viger den ikke, selv om derved et

Tankeskifte med Hr. N. N. vilde gøres mig
mindre umuligt. Rørd.(Samfundet.^/il900.1.

30 sp.l). -skrift, en. (sj.) d. s. s. Begrebs-

skrift, billedlig Skrift er en Tankeskrift; en

saadan var den saakaldte hieroglyphiske.

FPJDahl.RT.2. -skrin, et. (jf. -gemme,
-kiste; nu næppe br.) i udtr. for hukommelse.

*hans Fagter . . |
Jeg end i Tanke-Skriin til

kierlig Minde giemmer.PoulPed.DP.(1937).
84. jf.: Tanke-Skriin for Zions Borgere (om
en samling opbyggelige vers; jf. u. -spaan 2).

(bogtitel.1773). -snar, adj. (1. br.) I) snar,

40 hurtig som en tanke (jf. -snel samt u. 1. Tanke 1

slutn.). *Fra Stigen
|
Til dybest Fald er tanke-

snar Omskiften. Boye.PS.II.105. Freuchen.R.

206. 2) snar, hurtig i tanken, er han mindre
tankesnar og kvik, da bliver han ofte smidt ud.

AMeyer.EtFolk,dervaagner.(1895).78. -snelf
adj. (nu næppe br.) d. s. s. -snar 1. HCAnd.
A'V.104. -snild, adj. (især arkais. ell. hos

sprogrensere) snild, kløgtig i tanken. *den tan-

kesnilde Mand. PGFibiger.Overs.afSophokles.

50 11.(1822). 25. Goldschm.V. 183. Rosenb.1.234.

-spaan, en. I) {ænyd. d. s., jf. ældre nt.

(fra da.?) he snit dankel-spone, han sidder

i dybe tanker; m. h. t. den skik at snitte i en

pind for at fordrive tiden (om søndagen, naar

rigtigt arbejde var forbudt) jf. fx. Soderw.II.

699. Snorre.Heimskringla.(udg.l911).378; nu
næppe br.) især i flt. og egl. om spaaner, som
man sidder og snitter af uden at tænke nær-

mere over det, for at faa tiden til at gaa osv.;

60 i videre anv. om arbejde ell. værk uden egentlig

(praktisk eller æstetisk) værdi, som man ud-

fører for at adsprede tankerne; ogs. (jf.'bet. 3)

i al alm. om noget ubetydeligt, værdiløst, noget,

der ikke er værd at tage notits af. Moth.T81.
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*Er det Afguderi, som er kun Tanke-Spaand?

LTid.1755.398. min Fader har udskaaret

(fire slotte) af Korkstykker og Benved . .

det 4de Hirschholm Slot . . kaldte han sine

Tanke-Spaaner, fordi han havde gjort det

. . i Sommeren 1771 . . da ingen kunde vide

om Morgenen, om han havde sin Afsked

inden Mten.Gude.0.11. skære (Moth.TSl)

ell. sanke (Rostgaard.Lex.T19 c) tanke-
sp aan er, være adspredt. 2) (jf. -brev 1,

-knude 1, -ring 1, -seddel; sj.) hvad der

faar en til at tænke, huske paa noget. Saa
hafver I om Ret og Skiel

|
I jer Regenter-

inde (.y: moderen) |
En tankespaan, den

Eder vel ]
Maa mens i lefver, minde. Sort.

Poet.49. jf. bet. 3: Dette lille Tanke-Skriin

ere Tanke-Spaaner og Udskrifter af hvad
jeg haver optegnet nogle Aar . . i min
Haand-Bog til min egen Opbvggelse. TanAre-

SkriinforZionsBorgcre.(1773).Al^. 3) (sv.

tankespån, ty. gedankenspan; 1. hr.) tanke,

der ligesom er affald fra et større tankearbejde;

spec: strøtanke, aforisme (Meyer.*46. VSO.);
ogs. : tanke, som er uden livskraft ell. betydning.

Selvtænkte Tanker, udtrykte i godt Dansk,

ere dog vel noget Bedre end fremmede
Tankespaaner i maadelig eller endog i god
Latin. 6»rs<.F/.236. En Ulle moralsk Tanke-

spaan. il/or<«n^amwer. DanielRamau. (1819).

31. hun kendte ud og ind, hvad der plejede

at skylle op for havarerede og aandsforslidte

Tankespaaner under denne daglige Hjærne-
stT&udmg. Leop.SE.88. jf.: I hugger al Liv-

sens Tommer op i Tankespaaner tilhobe.

JPJac.L239. -speget-hed, en. (jf. u.

1. Tanko 3.3 sluin.; med.) det at have abnorme,

selvmodsigende tankeforbindelser (som hos skizo-

frrne). AWim.Psykiatri.f1936).294. Klinisk

(frdbog.*(1937).484. -spil, et. (1. br.) I) (jf.

-knude 2, -ring 2) puslespil. Han var ganske
invalid og delte sig mellem russiske Bade,
som han næsten tog daglig, og Tankespil.

LuisBramsen.0.61. »Kjender Du det Tanke-
[til, som, sindrigt

|
sammensat af Stykke

it ved Stykke,
|
føjer sig til et harmonisk

yWkd? Kaalund.62. jeg (ophængte) paa Som
' t skonsomt Udvalg af de bekendte, saa-

k.ildtc „Tankespil", baadc af Metaltraad og
uriskaarne i Træ. Reumert.LT.11.93. 2) (jf.

I<g 1; delvis overf. anv. af bet. 1) et blot spil

if tanker, fantasi (uden forhold til virkelig-

heden, alvorlig mening osv.). Qvindeligt

'l\nkf:-Spil\.Nordenflycht.(over8.bogtitel.l746).

Alle de Ting, som nu folge, ere saa forunder-

lige, at man lettelig kan fristes til, at holde
»lem for lutter Tankespil og blotte poetiske

OphmMscT. Fiagges.NK.130. •Hvad er selv-

'idskabs Værker
|
Uden Tant og Tanke-

rundlv.DVn.56. Det var kun et

^p\l.OlesenLøkk.NH.I.193. || om ord-

i'jn. NycrupRahb.VJ.49. (anmelderens)
• aiiiMspil (har) kun den udvortes P'orm af

\'ittip}\cihT. PMøll.(KbhPost. 1835.638. sp.2).
3) (jf. -digt^ skuespil med filosofisk indhold.

Cirkus Juris. Et Tankespil. SBorftergf.^Jo^-

titel.1935). jf. Blækspr.1941.28. -spind, et

ell. t en (PoulPed.DP.(1937).83). (jf. -væv;

til Spind 4.2J (resultat af) tankevirksomhed,

der ikke har rod ell. formaal i virkeligheden;

fantasi(er) ell. teori(er). *(natten) drives . .

hen for mig (o: den unge kone) med Tanke-

spind. sms<.7S. en urolig Virksomhed, som
. . stedse fletter nye Tankespind af Fore-

10 tagender, hvis Muelighed . . den ikke har

overveiet. Mynst.Tale.(1838).6. Vi vil nu . .

soge at tegne hovedudviklingen indenfor

den hjemlige dyrkelse af hjemmets vætter

. . Et tankespind ved vi, måske blot et

hiæTnespind. AOlrE.NG.318. Han slap sit

Tankespind. JacPaiudan. EV59. -spredt,
part. adj. (sv. tankspridd ; nu især hos sprog-

rensere) adspredt; distrait. vAph.(1772).III.

flere vigtige Actstykker fra Een og Anden
20 altfor beskæftiget tankespredt Embedsmands

Papirskurv (er endt som kræmmerhuse).

HCAnd.(1919).V344. „Hvilket? — Naa
Mo'ers Bog!" sagde han tankespredt. Pon<.

FL.435. man kunde overhøre ham, ja i

Tankespredthed maaske vægre sig ved

at give sig hen til ham. FrNiels.Statskirke

ogFrikirke.(1883).28. -spring, et. (jf.

-sving 1; til Spring Q.i) det, at tanken uden

overgang bevæger sig fra en genstand til en

30 anden, der ikke har nogen forbindelse dermed;

springende, pludselig, hurtig tankebevægelse.

*fra at tænke dig (o: Erik af Pommern) og

til dit Nordens Lykke,
|
Var intet Tanke-

Siiring.Stockf.(PoetSaml.II.37). det var i

reglen trættende, ofte umuligt, at følge hans

ta-nkespnng. ADJørg.IV12. Naar vi snakkede

sammen, var egentlig al hendes Tale kun
pudsige, smaa Tankespring. /iiLars.^^.SO.

-sprog, et. (efter ty. denkspruch ; jf. 1. Tanke

40 8.1 slutn., Tænkesprog samt Sindsprog; til

1. Sprog 3) kort, fyndigt udtryk for en (almen-

gyldig) tanke; maksime; sentens; aforisme; de-

vise. Kbh.sPost-Rytter.4°1702.74(se u. -billede

2). Disse Ord (var) skrevne, som Tankesprog,

i en SUmho^.Rahb.Tilsk.1795.417. »„Uskyl-

dig, ædel Tidsfordriv" |
Er end vort Tanke-

sprog, vort Løsen.Oehl.XVIII.266. Havvillie

til at hore al gudelig Fortælling, og lad

ikke forstandige Tankesprog (Chr.VI: sprog>

50 gaae fra dig. Sir.6.37. -stof, et. (til Stof

3.2; 1. br.). det Tankestof, som den Skri-

vende har tilegnet sig, og som han . , vil

meddele Andre. Molb.NTidsskr.IV628. i flt.:

•Jeg ønsker. Dig Apoll vil sende
|

Først

godt Papir og Blæk og Penne,
|
Saa nye

Tankestof en m&ssc.Winth.II.26. f -stok,
en. I) (jf. -bræt, -tavle osv. samt Karvestokj

stok, hvori man indridser tnærker, der skal

minde en om noget; i videre anv. i udtr. for

(w at huske, »paa eders Tancke-Stock
|
Min

Svane-Sang ojtsknwer.SamlDanskeVers. V385.

2) (jf. -spil 1 osv.) en art puslespil. Sætte en

Tankestok Ha.n\men.VSO.VI.56a. -streg,
en. {optaget ca. 1800 fra ty. gedankcnstrich;

61*
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sml. Stregpoet) tynd, vandret streg midt i linien,

der navtilig anvendes for at antyde, at noget er

udeladt (som læseren maa tænke sig til), at det

følgende betegner noget vigtigt (som tanken skal

rettes mod), at der skal gøres en pause osv.

(undertiden ogsaa anvendt i st. /. parenteser

til at omslutte et indskud i talen ell. til at an-

tyde replikskifte i dialog osv.). Dichm.Sprogl.

487ff. han vover Skridtet — Tankestreg, og
han bliver hilset med Acclamation.jfiLierA;.

XII.196. der er mange Forfattere, som bruge
Tankestreg ved enhver Leihghed i Mangel
af Tanke.smst.IX.262. jf.: Georg Meredith
. . sir et sted at kvinden tænker i tanke-
streger, men det vil netop sige i spring og
uden at føre tanken til enåe.Jesp.Sproget.

(194I).170. i sammenligning: En blev sat

ind i Verden som et Forbauselsens Udraabs-
tegn, en anden som en Tankestreg. £fCJ.nd.

(1919).IV386. Munden . . er lige som en
TsinkestTeg.Soya.GAM.42. -strenge, adj.

(1. br.) streng, logisk i tanken, ihvor sædelig

streng og tankestreng (orig.360: følgerigtig)

hans holdning end gærne er.FrHamm.
Kirkehist.^I.(1872).345. jf.: Platons fine,

sværmeriske og dog så tankestrænge Profil.

Kidde.AE.11.229. -stridig:, adj. (især hos

sprogrensere) som (tilsyneladende) strider

mod den klare, logiske tanke; fornuftstridig;

paradoksal, en Søren Kierkegaard . . kan
sætte Kristendommens Væsen i „Paradoxet",
det tankestridige '.

. at Evigheden selv er

traadt ind i Tiden, det uendelige i det ende-
lige. UBirkedal.Troen.(1901).35. Norrild.Da.
Litteraturhist.(1939).122. -strøm, en. til

Strøm 3.5; dels m. h. t. bevidsthedslivets

strømmende bevægelse, dels m. h. t. strømnin-
ger i aandslivet. Min Tankestrøm forslog mig
for langt fra det tilsigtede M.didkl.Rahb.(MO.).

Tankestrømmene fra det store Evropa slog

over vore flade KysteT.Schand.TF.II.399.
Her have vi Rousseau fra en af hans ejen-

dommeligste Sider: hans Begejstring, hans
Tankestrømme, der ikke altid blev en
virkelig Skat, fordi han ikke kunde fast-

holde og udvikle de enkelte IdeeT.Høffd.
Rousseau. (1912). 5. -styrke, en. (jf.

-kraft^. (Hegels) mægtige Selvstændighed
og store Tankestyrke. Sibb.(MdsskrLitt.XIX.
299). MO. Aldrig før var jeg i dansk Litera-

tur stødt paa en saadan Aandsoverlegenhed,
en saadan Tankestyrke (o: som hos Kierke-
gaard). Brandes.11. 319. -svinge, et. I) (jf.

-spring, -vending ; nu 1. br.) (pludselig, brat)

sving, ændring i tankens retning, uventede
Tankesving. LTid.l759.390. Til bestemte Ti-

der, ret som Trækfuglen . . kom hun
herhid, naar Drøm eller Tankesving ind-

gav hende det. IICAnd.SS.Y360. 2) (jf. ty.

gedankenschwung samt Sving sp. 1234^*; sj.)

højtflyvende, livlig (men overfladisk) tanke.

*Her gaaer han frem med Lempe.
|
Heelt

artig han med Tankesving
|
Kan sige Da-

mer smukke Ting;
|
Dog kløgtig mærker

han paastand:
|
Her veies mindre Ord, end

Ting,
I

Og Tanker meer, end Tankesving.
Ing.DM.93. 3) (sj.) tankens svingen frem og

til bage mellem to genstande. Imellem disse Po-
ler: Folkene — Fyrsterne, svinger Bornes
politiske Tanke bestandigt; det var Tids-

alderens politiske Tankesving. JSrandes.F/.

422. -synd, en. {ænyd. d. s.; teol.}

synd i tankerne (ikke i handling ell. tale);

10 synd, der bestaar i onde tanker. MO.^
YSO. Tungesynder, TankesynåeT. Ryle.Hvor
eredineSynder?(overs.l898).22. -sæt, et.

I) (til I. Sæt 3.1; jf. Tænkesæt; maaske opr.

no.; især hos sprogrensere) tænkemaade. denne
barnagtige Snakkegeist (maa) veiledes til

fornuftige T&nkesæt.Tullin.III.237. *Hver
har sit eget Tankesæt, sin Handleviis. OeW.
XII.271. Hans Undervisning er Tysk, hans
Tankesæt vil blive det. Drachm.DG.135. disse

20 Kampe mod den offentlige Mening, der fra

et Magtstade søger at forvanske eller om-
danne Landets Tankesæt. //ørMp.//.42. 2)
(sj.) til I. Sæt 6 (jf. -spring, -sving 1). Mit
Hjærte snørede sig næsten sammen ved saa-

ledes i eet Tankesæt at springe fra Vaaren
til Vintren, fra Livet til Graven. Drac/iw.

EO.104. -tilknytning^, en. (jf. -knyt-

ning; nydann., 1. br.) idéassociation, den ene
tanketilknytning afløser den 3inden.Jesp.S.90.

30 AOlr.DH.I.108. -ting, en. (efter ty. gedan-
kending ; jf. -genstand 2 ; især i ældre filos. spr.)

ting, emne, som (kun) er til i ell. for tanken;

ogs.: anliggende, som vedrører tanken, kræver

tankearbejde, de (vil) overbevise de prak-

tiske Genier . . at Gienstanden for deres

Undersøgelser er meer end blotte Tanketing.

Birckner.II.8. I alle Spørgsmaal om rene

Tanketing var (Magdalene Thoresen) umaa-
delig uklar. Hun var Kristen og Hedning

40 med lige Oprigtighed. J5randes.L./.2 50. Kunst
er (for Heib.) en Tanketing. Rubow.LK.102.
-tom, adj. (jf. -løsj som ikke indeholder ell.

frembringer tanker; dels om varig egenskab,

dels (og især) om aktuel tilstand. Den stive,

tanketomme Etiqnette. Rahb.(MO.). *Her
driver jeg (o: publikum) paa Torvet (o:

Kgs. Nytorv) om,
|
Og føler mig saa tan-

ketom. fi^eife.Poe^. F///. 275, Nu saa' den

ene . . med et tanketomt Blik ud gen-

50 nem Vinduet. Drachm. KW. 28. Tanketom
. . er hans detaljerede Sammenligning af

Jorden med et Legeme. BilleskovJ.H. 1.105.

(Boyes digtes) Tanket omhed.Hjort.Krit
Lit.III.34. -top, en. (1. br.) det for tanken

vigtigste i en ytring. Jesp.Fon.557f. PJernd.

OmOplæsning.(1897).31. -torsk, en. taabe-

lig ytring, nu især en saadan, som skyldes

fortalelse ell. mangel paa omtanke. *Spors-

maalet: „om nu Axels By beleires?"
|
Er

60 og en Tanke-Torsk, de andre lig. Bagges.PY
18 (jf. Fisk. smst.l4. Digtertanke-Lax. smsi.

15. Tankefisk. STOs^26^. min Læbe mangler

Sprog
I

Til at betegne som jeg burde denne

I
Ved sandsesløs Uvidenhed og dorsk |
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Begreb marqueerte Tanke-Torsk,
|

Hiint

Vægter-Raab: Husk paa, hvad Ende
|
Det

tog med Jens ImmanuellHrz.GB.llé. *Selv

i de mindre Stæder Skriverdrenge | Med
'".riller, og med Tanketorsk i Panden

|
Paa

liaden skraalte efter mig som Fanden.
OGFBagge.Livshilleder.(1836).56. At afkaste

en Nimbus! — kan man det? Og en Tavs-
hedsnimbus! Det er det, jeg kalder en
TainketOTsk.FarmaceutiskTidende.1918.251. 2) lo

(nu næppe hr.) dumrian; torsk. De kan ikke

giøre Dem nogen Idee om, hvad han er for

fn Tanke-Torsk IPAVørg.S.SS. -traad, en.

(ænyd. d. s.) tankeforbindelse; tankerække,

(det er ikke) saa let en Sag, at knytte Tanke-
traaden til igien, naar den eengang er revet

o\eT.Rahb.Tilsk.l802.615. Winth.VI.128. (til-

raahene) bragte (talerens) Tanketraade helt

i Vxeae.PHans.KK.U4. -tang, adj. (jf.

-vægtige tung, tynget af tanker (tankeindhold). 20

(bladet) giver ikke saa sjeldent Anledning
til Forstandens Skærpning ved sit tanke-
tunge Indhold. Davids.B. 1.232. han sad og
saa tanketungt frem for sig. Hørlyk.UT. 177.
han var stadig tanketung, fuld af indre og
ydre Uro. Værløse.Jonna.(1938).78. -tvangs,
en. (jf. -frihed samt Tænketvang; nu 1. br.)

tvang, der udøves mod tanken, tilsigter at faa
folk til at tænke paa en bestemt maade. (den)
der saa længe ved Tanketvang havde holdt 30

dem i V&nkundighed.Rahb.Tilsk.l795.678.
Tortur-Instrumenter . , sindrige Redskaber
til Tanketvangens SeiT.Riget.^^^itlBll.l.sp.l.

-adveksling, en. (jf. -veksling, -veksel 1

-jm/ -skifte 2) udveksling af tanker; menings-
udveksling; drøftelse, (det) varede . . længe,
inden vi fik vore Tankeudvexlinger ind i en

' eslægtet Retning. Kofoed-Hansen.L.365. I et

Nu blussede Samtalen op i en ægteskabelig
Tankeudveksling om Begreber som Økonomi, 40

Fedtethed (osv.). Soya.HF.19. -ndvik-
lini;, en. Nu gives der et stort Publicum,
8om . . ikke er istand til at følge den Tanke-
Udvikling, hvorved et Resultat fremkommer.
lieib.Pros.X.212. Der er Sammenhæng og
logisk Tankeudvikling i Digtene. OFrm.Z/t^^.
506. -vandring^, en. (sj.) digression.

•S. 79— 108 forekommer atter en af (Rah-
beks) sædvanlige Tankevandringer. //;ort.A'n(

Lit.1.66. -vane, en. alle autoriserede tanke- 50

vaner. IIRue. Litteratur ogsamfund. (1937). 37.

-vej, en. (jf. -bane^. for at min Reflexion
kan eftersee Tanke-Veiene i hendes Sjel.

Kifrk.VI.335. hans Ord . . har ledet Gransk-
iiii -'ri ind paa nye Tankevcie. Afarf.Leth'^-

h'd 'nier.(1884).414. han var . . slaaet ind
jiaa Tankeveje, der førte ham bort fra

iVn fpgemingen, hans oprindelige Maal.
''itl913.1.sp.2. -veksel, en. {efter ty.

ikenwechsel; nu næppe br.) I) tanke- 60
!'<•''

' kAing. Det, som vore Bestræbelser havde
f^llt-H, førte 08 (0: Ørsted og Steffens) til en
bestandigt fortsat Tankevexel, som endnu
formeredes derved, at vi . , hørte hverandres

Forelæsninger. Ørs<.y//7.7(?9. 2) det at skifte

mening. „Det har jeg ikke tænkt paa før

idag." — „Idag? Hvorfor idag? O, tør jeg

troe,
I
At jeg har Deel i denne Tankevexel?"

Hrz.ll.249. -veksling, en. (nu 1. br.)

tankeudveksling, ved Harriets Nærværelse og
Tankevexling med ham føler (han) sig beha-
geligere^ stemt. ffr2.<ST.72. Eilar.GH.II.223.

-vending, en. .(jf -sving 1; nul. br.) ven-

ding, ændring af tankens retning; tidligere

ogs.: tankeform. Næsten alle Videnskaber ere i

de senere Tider blevne berigede ved nye
Opdagelser, nye Tanker og Tankevendinger,
hvortil Romersproget intet Udtryk har.

0rst.VII.163. (han) brød . . af og spurgte

med en pludselig Tankevending: „Hvorfor
har Du saa lidt Tro til LiveV Goldschm.V35.
om sofistisk argument: en svigefuld Tanke-
Yending.Kierk.IX.152. -verden, en. (jf.

-rige samt I. Tanke sp. 789*^) I) den verden

af tanker, som en person, ell. gruppe af

personer, et folk lever 'i ell. opbygger. Molb.
HO. En religiøs . . Lære . . maa nød-
vendig giøre sit Kredsløb giennem det hele

Folks og alle Stænders Tankeverden. 3/i/nsf.

BIS.1.357. vi ser en hel poetisk-filosofisk

Tankeverden bygge sig op for vort Øie. Bran-
des.1.336. Holbergs Tankeverden. BilleskovJ.

H.I.ll. 2) tænkningens verden, i modsætn. til

virkeligheden ell. sanseverdenen (jf. MO.).
Der ere Tænkere, der . . have indestængt
sig . . i en blot 'Y&nkeverden.Mart.VedSib-
bernsJordefærd.(1872).10. Tankeverdenen er

(Huxley's)S^ec\ale.HBTix.(BerlTid.*yfl945.

Åft.6.sp.5). -virksomhed, en. Den frie

Tankevirksomhed er dog kun paa en be-

tinget Maade unddraget Naturens Love.
Ørst.AN.I.163. Hos impressionisten tager

sansningen magten fra den analyserende

tankevirksomhed. M0llKrist.DF.8l. -vægt,
en. en tankes vægt, betydning; vægtigt tanke-

indhold. vAph.(1772).I.347. Diction og Tan-
kevægt i . . disse Baggesenske Oder.Jlfoi6.Fo-

relæsn.over denda.Poesie.il.(1832). 100. (John
Websters) sammentrængte Vers har Styrke
og Musik, Skønhed og Tankevægt. iVi^øW.

VLitt.II.665. -vægtig, adj. (jf. -tung;,

hiin levende . . tankerige (om end ikke tanke-

vægtige) Reiseskildring (0: Baggesens „Laby-
rinthen").Molb.BlS.2Saml.1.215. et af Hol-

bergs længste og tankevægtigste Epigram-
mer. BilleskovJ. H. II. 142. -vækkende,
part. adj. (jf. vække tanker u. vække^. Det
heromhandlede Tilfælde, saa betydnings-
fuldt og tankevækkende det endog maatte
være, kunde vistnok ikke . . have en vidt-

omfattende lndnydelse.Ørst.AN.1.88. Det
var et tankevækkende Digt. HCAnd.(1919).
IV.386. Det er for den, der kender Wilsons
Program, tankevækkende, at der stadig

tales om Staternes Rettigheder. Bmndes.TZ).
55. -værksted, et. (sj.) spec. om hjernen,

hovedet ell. panden. *(saa) stødte jeg | Mit
Tankeværksted saa fordømt og haardt,

|
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Saa flux det svulmed med en saadan Bule.

Oehl.PSkr.II.355. -væv, et. (jf. -spind;,

uphilosophisk sammendrømt Tankevæv. /?o-

the.ChristendommensVirknitig. II. (1775). 169.

Dine Idéer er for os Abstraktioner og Tanke-
yæy.KMunk.IBro}ndingen.(1929).70.
Tank-formation, -fælde osv., se

u. Tank 1 og 2.

Tanning, en. se Terning.

især som præd. *Ei drømte Jeg . .
|
at Eeden

som du svoer mig til, var Tant. Frank.SD.3.
Verden tænker, det er Tant,

|
Hj ærtet foler,

det er sandt.Grundtv.SS.IV237. NPWiwel.
NS.158.

II
i forb. m. ord aj lignende bet. (jf.

bet. 4;. nogle skulde ville holde den heele
Historie For Digt og Ta.nt.Holb.Paars.)(2'.
Kierk.IX.171. *Rætfærdighedens skiold

|

Skal I mod Satan fore
|
Og Verdens Løgn

Tant, subst. (oftest uden art.; som intk. lo og Ta,nt.Kingo.SS.IV306. Winth.HF.189.
(især i bet. 1): Moth.T53 (i bet. 3). Han . .

holdt (videnskaberne) for et Tant, der blot

morede Lediggis?ngere.Oehl.Tieck.1.242. Der,

Barn, tag det Tant (o: en haarlok) tilbage!

Ing.PO.IL244. jf. VSO. MO. (sj.) i best. /.;

Tantet, som er intet værd,
|
Magt og Guld,

du havde kidST.Grundtv.PS.III.289. som fk.

(efter Skæmt olgn.?): der er aldrig så liden

en (PSyv.1.389: lidet et; tant, der er jo

at holde Guds Ord for hierarkisk Opfindelse,

eller for Tant og Løgn.Balle.Bib.1.39.
||

fare med tant, (jf. Kalk.IY314a'^'>«- samt
fare s'p.762^*) fare med løgn ell. sladder.

Oehl.PSkr.I.149. Det er en meget brav Kone,
der aldrig farer med Tant. Hrz. 111. 63.

||

uden tant, (sj.) oprigtigt. *kun Guds ægte
Børn har Mund

|
Til uden Tant af Hjærtens

Grund I Gud deres Fader at kalde. Grundtv.

alvor iblant. Moth.T53. jf. u. bet. 2 samt 20 SS.III.298. smst.1.33.

D&H.). [tan'd] uden fit. (glda. tanth, fsv.

tant; vel fra mnt. tant, jf. hty. tand (f tant,

dant); vistnok gennem romansk købmands-
spr. (sml. fx. sp. tanto, pris, spillepenge,

jf. I. Dante, Tantieme; fra lat. tantum, saa

meget (sml. i lign. bet. mnt. quant, se u.

Kvantsvis;,- se dog ogs. TfF.3R.XVIII.33;

jf. omtant, Paslantant j| nu især arkais.;

jf.: „Paa Veie til at forældes, høres sjeld. i

Talespr." Levin.)

I) unyttig, værdiløs genstand; ogs.

(jf. bet. 4; om ting, der kun tjener til un-
derholdning ell. pynt. *„lad det Tant
(0: et sværd) kun brænde,"

|
Raabte den

vrede Gnhhe.Oehl.XXXI.251. *En Æske
med forsk] elligt smagfuldt Tant

|
Til Søstre

og Cousiner. Bød^.37. *I Haaret Roser,
|

Gyldent Tant
|
Om Hals og hvide Arme.

JPJac.I.350. jf.: Meget Flittertant bliver

4) i videre, mere ubestemt anv., om hvad
man regner for værdiløst, indholds-
løst, udelukkende tjenende til for-
lystelse ell. til at tilfredsstille forfæn-
gelighed. *Tilhørere . .

|
Som veed at prise

Got, som veed at vrage tant. Holb.NP.Bl*.
han har . . Hovedet fuldt af Elskovseventyr
og sligt Tant.Ing.KE.1.38. (folk) snakker
Penge og Elskov og Døgnets Tant. KMunk.

30 El. 123.
II

ofte i forb. m. adj. som daarlig
(Hrz.XVIII.9. Stuck.11.185), forfængelig
(Lehm.III.150), verdslig (NPWiwel.NS.
160) tant; ogs. verdens tant: O, skulde
jeg da dvæle

|
I Verdens Tant og Lyst?

SalmHus.50.4. *Prinds Carlo har sig vendt
fra Verdens Tant. Hauch.Lyr.^193. \\ ofte

som præd. (jf. bet. S). *Ord er Intet uden
Handling,

|
Og Handling uden Tanke —

Tant.Oehl.XVIII.207. *al Menneskens Id er

. solgt for Ædelstene.Oehl.Øen.(1824).III. 40 Tant mod Zeus's Beslutning. Wilst.Il.XVI.

111.

2) leg; skæmt; spøg. „Skemf.ilfo^A.

T53. * Dagens skyldfrie Tant . . |
Barn-

doms korte blide t)age.Rein.215. *Den Fare,

som paa Jorden knap Modet overvandt,
(

Den var kun her (0: i Valhal) at skue som
Børneleg og Tant.Oehl.XXIX.194. *hver
Fryd, hver Spot, hver Tant, jeg dxev.Stuck.

S.115. om erotisk spøg: Du kommer til at

V.688.
II

agte for tant, agte for intet;

ringeagte. Bagges.IV187. Grundtv.PS.VII.
112. *Men Vers de agte kuns for Tant,

|

Og Elskov for SottiseT.Winth.V29. \\ i forb.

m. ord af lign. bet. (jf. bet. S). *De Fleste

kunde trænge
|
Til det, de Vise kalde Tant

|

Og Legetøj (0: titler). Blich.(1920).XV212.
*Der er da ei en Gnist

|
Af Alvor i Jert

Sind, kun Spøg og Tant. Holst.V1.249. især

nappe hende . . klappe hende og drive al 50 i forb. tant og fjas (ell. fjas og tant.
den kjærUge Tant, Du kan hitte paa. PilføH.

(1855).II.40.

3) ytring ell. tanke, der ikke svarer
til virkeligheden, ell. savner sandhed,
indhold, alvor; snak; sladder; vrøvl.

Moth.T53. Jeg haver vel af adskillige hørt

den Sagn . . men jeg anseer det for Tandt.
CPRothe.MQ.II.245. *1 Drømme har du
blandet Tant med Sandt. Oehl.XI.325. saa

se u. Fjas l.i slutn.). Rowel.Br.l31. Social-

dem.^*/tl945.Sønd.6.sp.3.

f tant-agtig;, adj. [3-4] som ikke svarer

til virkeligheden ell. savner sandhed, indhold,

alvor, værdi (jf. tantbar;, alle Lærde hængte
i de . . meest unyttige Besvarelser af de

usleste og tantagtigste Opgaver. FGuldb.
(KbhSkild.1820.306).
tantalisere, v. [tantali 'se-ra] -ede.

oplader Job sin Mund med Tant (1871: For- eo Hy. tantalisieren ; til tantalisk ell. Tantalus;

fængelighed;, uden Indsigt taler han store

Ord. Job.35.16 (1931). jf. omtant: Paa Bib-
len sov de lærde Mænd,

|
Og stred om Tant

med Mund og Pen. Grundtv.PS.111.66.
||

QP, nu 1. br.) lade (en) lide tantaluskvaler.
Satans Smækfilliker . . spillede de Nysgifte

et bogstaveligt Fandenspuds med at tanta-

lisere Ægtemanden (o: ved trolddomskunster
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al lokke hans attraa bort fra hustruen). Tode.

SJ.I.397. Den morsomme Bog tantaliserede

mig, fordi den kun var et Fragment. Oehl. Er.

1.141. JLange. BM. 1 1. 97. CHans.BK.230.
tantalisk, adj. [tanitaUist;] ^f tantalsk.

Siaffeldi.D.1.28). (ty. tantaiisch; til Tantalus;

C33, nu lidt gldgs.) som minder om Tanta-
lus; især i forb. som tantaliske kvaler,
pinsler olgn. Junge.190. Kierk.111.207. de

tantaliske Kvaler, som (to elskende) lede ved lo

aldrig at kunne nærme sig til hinanden.

VKorfitsen.ES.96. Ugerevuen (i biografen er)

altid fængslende, tantalisk, ved de altfor

korte Glimt man faar at se.JVJens.RF.54.

Tantalus, propr. ['tan'talus] (m. gr.form

Tantalos. tidligere ogs. Tantal, jf. vAph.

(1772).III. sml. *Tantals-Savn. Staffeldt.

D.I.33). \)if. gr. sagn (se Wilst.Od.XI.582ff.)

navti paa en konge, der af guderne blev dømt til

i underverdenen stadig at staa i vand til hagen 20

og med grene af bugnende frugttræer over

hovedet, men uden at kunne komme til at

drikke ell. spise; tfl billedl., om person der

stadig har udsigt til, fristes af noget, som han
ikke kan naa; især i ssg. Tantalus-kyal(cr).
JakSchmidt.SP.8. Det kan være en sand
Tantaluskval at sidde og se paa et uaabnet
Brev, som man véd indeholder en vigtig

Meddelelse, mens der snakkes om ligegyldige

Ting, men man maa holde Stand. EGad. 30

TT.66.

t tant-bar, adj. [3-4] d. s. s. -agtig.

alle de andre Egenskaber, som man til-

lægger denne Fugl, ere ikke mindre tantbare.

vAph.Naih.VII.522.
I. Tante, en. ['tandd] flt. -r. (sv. tant;

ligesom ty. tante optaget (i slutn. af 18. aarh.)

fra fr. tante, oldfr. ante (jf. eng. aunt^, af

lut. amita, faster (jf. I. Amme^ || havde i

19. aarh. i de højere klasser næsten fortrængt 40

Faster og Moster, men bruges nu side om
side med disse ord) I) ens faders ell. moders
søster (faster, mosler) ell. ens onkels kone
(ell. svigerinde); iscer i visse kredse ogs. om
fjernere kvindelig slægtning paa fædrene

ell. mødrene side, navnlig ens faders ell.

moders tante (jf. Grandtante; sml. ogs. 01de-

tante^ ell. kusine (jf. Halvtante^, ell. (sjuld-

nere) uden hensyn til slægtskab om en (ældre)

kvindelig paarørende, veninde, om- 50

langsfælle (af ens forældre), hjælperske

(jljn. (jf. Lege-, Luse-, Parktante). vAph.

(1764). Jacobi.(Sku€sp.I,2.14). hun er jo

Kaa gammel, saa hun kunde være min
Il Ilte; det falder mig reent unaturligt at

kald.- hende (:onsine.IIeib.Poet.VII.255. „Du
kan sporge Tante (0: din tante), om hun vil

taj^e med." . . „De gjør os nok den Fornøjelse,

Tante (0: den talendes tante), ikke sandt?"
fioldnchm.II.37. Den Tante Clementine er 60

<i-'-;ia altfor god imod Jer! Børnl FritzJiirg.

\rj). Længere, længere. Tante Et! Helt
ned til Ægypten . . Jeg ser Tante To
baske over Middelhavetl Wied.TK.9L Tante

Karen Mari, der slet ikke var min virke-

lige Tante, men kaldtes saadan af alle,

der kendte hende. FrPoulsen. VN. 17. „Er
Tante blevet Kvindesagsdame?" — „Aa,
maa jeg være fri for Deres Tante —
Saadan et grufuldt BegrehV"JMagnus.EK.
39. Feilb. LollO. \\ i videre anv. om ældre

(jomfrunalsk, snerpet, syrlig) dame. I Eta-
gerne (i Det kgl. Teater) sidder de sexhun-
dred Tanter, som vogter over den nordiske

dramatiske LiteTatuT.Drachm.F.1.3. Hun er

selv en ældre indtørret Tante i Snørestøvler.

ErlKrist.MM.97. \\ undertiden ogs. (spøg.)

om (ældre) tanteagtig mandsperson, jf. Tante
Kasper og Hantante u. Han- sp.822^'^ samt:

Der var i H. C. Andersen noget af en Yng-
ling og en Tante og et Barn. Rubow. T.97.

II
tante Berlingske, (vist efter ty. tante

Vossfische), om Vossische Zeitung, jf. Sal.*

XXV.421. BerlTid.'/sl945.Aft.5.sp.5) spøg.

betegnelse for det (af konservativ tænkemaade
prægede) kbh. dagblad Berlingske Tidende.

Asfalten.*/,1897.3.sp.2. Blækspr. 1901.28.
||

(især spøg.) m. h. i. forhold i dyreverdenen.

NaturensV1920.85 (se u. Onkel 1 slutn.).

2) (efter fr. (ma) tante i sa. anv.; jf. Onkel

2; sj.) som navn paa assistenshuset.
Meyer.* 3) (efter lign. udtr. i ty.) i visse

kredse eufem. udtryk for kloset, toilet. Tante
Mejer. PJeppesen. En sdjy. Dialekt.(1938).58.

Jeg skal ind til Tante. OrdbS.

IL Tante, en. se Dante.

IIL Tante, en. se u. 1. Tane.

IV. tante, v. f'tanda] -ede. vbs. jf.

TanterL (spøg. dannelse til 1. Tante; sj.)

I) optræde som en tante (med overdreven

omsorg for andre, spec. i moralsk henseende).

Den ægte Tante er kun Tante, fordi hun
foler Trang til at være Tante — jeg kunde
fristes til at aflede et nyt Gerningsord, og

sige: fordi hun foler Trang til at tante. Bøgh.

DD.1871.4. 2) tiltale med ordet „tante".

Det er temmelig chokerende at blive tantet,

naar man er lige ved at opleve en ny Ungdom.
LeckFischer.EnKvindepaafyrre.(1940).183.

Tante-, i ssgr.iin. Tante (1), fx.: tante-
børn (o: de børn, en ugift tante ikke har faaet;

jf. Jomfrubarn slutn.) er altid de artigste
\
Den

saakaldte „Tante-Urkæde" (0: langhals-

urkæde (med skyder)) ex . . ikke helt forsvun-

det . . Et Par prominente Politifolk bruger

Tante kæde den Dag i Dag.Adam.1939.13.
Boger med Undertitlen: „For unge Piger" ryn-

kes der paa Næsen af. De gaa under Navnet:
T&nteVitteratnr. BerlTid.*'yxl904.Afi.5.sp.

5. en Gang imellem gaar (det) en Grad eller

to ud over Tantcmoralens Gnenser.Zafc

Niels. B.65. det pæne børne- eller tante-
sprog. PJeppesen.En sdjy. Dialekt. (1938). 58.

•mgtigt adj. (jf. tantclig, tantet^, (publi-

kum er ikke) saa umyndigt, som visse Thea-
terbestyrelser og Kritikere med en sand

tanteagtig Omsorg ere beflittede paa at ud-

give det for at vasre.Gjel.IIE.xxx.
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Tanteje, en, [tan'taia] (ogs. skrevet

Tantheje. Gram.Nucleus.1896. Tandthøje.
OFMull.ZoolPr.8. Brchm.Pattcd.821. Tantej.
Moth.T53. vA'ph.(1772).III. jf. Levin.),

{ænyd. tant(h)ei; visl fra glholl. tanthay, egl.:

tandhaj, om havdyr af ubestemmelig art, gi.

fris. (Helgoland) tandtheye (om delfin: Schone-

velde.Ichthyologia.(Hami.l624).53; jf.: Is-

landi, puto, Hakal vel Tandthage appellant,

piscatores Apenradenses danice Oerschwin. i'o

smst.); foræld.) \ tunfisk, Thunnus thyn-

nus; undertiden ogs. om en delfinart: øre-

svin, Tursiops tursio (OFMull.ZoolPr.8.
Krøyer. 1.238. Ltitken.Dyr.117. Sal.^V.94).

Saltedt l&nie\.Moth.T53. EPont.Atlas.1.651.

vAph.Nath.Vin.33. Brehm.Krybd.272. Sal.^

XX1II.913.
tantelig, adj. ['tandali] (jf. tanteagtig;

1. br.) adj. til I. Tante. Bedste Fru Liittich!

giv Deres tantelige S&mtykke. Heib.Poet.II. 20

362. den tantelige Opdragelsesfilosofi. Sø^/i.

DD.1871.6. Hun klappede tantelig Kamma
paa Kinden. Gjel.T.324. Tanteri, et. flt.

-er. (spøg. dannelse til I. Tante ell. III.

tante; 1. br.) nedsæt., om væsen ell. optræden,

der er ejendommelig for en tante, det snyl-

tende Forhold, som er betegnende for Tante-

riet. Bø3/i.Z)D.iS7i.4. Hvad er det for noget

Tanteri at kalde Leif for yndig. Han er en

lang Hyttel.LeckFischer.EnKvindepaa fyrre. 30

(1940).70. tantet, adj. ["tanda<] (til I.

Tante; jf. sv. tantig; talespr., 1. br.) tante-
agtig. „hun (er en) elskværdig gammel
Tante." — „Tante? Hun er da ikke det

mindste tantet!" . . „Det mente jeg natur-

ligvis ikke . . Naar jeg siger Tante, mener
jeg bare ældre Dame."' PoulSør.BS.79.

Tantieme ell. Tantieme, en. [tap,-

itcæ'm(8) ell. m. fr. udtale] flt. -r. (fra fr.

tantieme, substantivering af adj. tantieme 40

(i forb. som la tantieme partie, den forholds-

vise andel), afl. af tant, saa meget (jf. Dante,

Tant^; især f) procentvis beregnet andel i en
virksomheds overskud, udbetalt til ledere

og (højere) funktionærer (og arbejdere) som
løn(tillæg). Meyer.^ Hage.H38. De samme
Selskaber har . . udbetalt i Tantieme . . ca.

6 Mill. Kr. ORode.KY86. Du faar naturlig\is

Plads i Bestyrelsen og Tantiemer, saalænge

der er noget. FrPoulsen.MD.34. \\ hertil fx. 50

Tantieme-konto, -lønnet, -system.
I. Tap, en. [taft] (-f Tappe. LTid.1756.

423). flt. -pe (Moth.T53 osv.) ell. (nu
især fagl., dial. og i (visse) ssgr.) -per
(LTid.l735.428.OehlSvartilBaggesen.(1807).8.

Wagn.Tekn.533. Bardenfl.Søm.1.84. jf. ogs. u.

Istap/ (glda. tapp (Sydrak.76), sv. tapp
(fsv. (twnno) tapperj; jf. isl. tappi, mnt.,

glholl. tappe (holl. tap, nt. tap(pen)/ oht.

zapfo (nht. zapfenj, oeng. tæppa (eng. tap/- eo

sa. ord foreligger vel i glno. tappr, udskænk-
ning af øl, (gl)holl. tap(pe), jf. Øltap i sa.

bet.; maaske besl. Tip og Top; jf. II. tappe
||

om forb. m. Tip se u. Tip)

i) aflang, trind (træ)prop, told til

anbringelse i en tøndes taphul (ell.

spunshul); især (mods. Dødike, Spund 3,

Spuns S) om en saadan, der er forsynet med
en gennemboring (lukket med en svik), gen-
nem hvilket indholdet kan tappes ud (ell. luft

slippes ind); i videre anv. om enhver prop
ell. told, der tjener til at lukke en aabning
^den (0: en slags bombe) havde et stort Rum,
hvorudi man lagde Krud, og tilstoppede
Rummet med en Tap.Holb.Ep.il .89. Levin.);
ogs. (fagl.) om det gennemhullede, omdreje-
lige legeme, hvormed man aabner og lukker

for en taphane (BIST.). * Under Tønden skal

jeg ligge (naar jeg dør),
|
Under Tappen

Hovedet:
|
Thi den spildte Draabe kunde

|

Vederqvæge da min Tøist. Reenb. 1. 172. *Er
Vinen løbet af et Fad

|
Fordi I tabte Tappen?

Wadsk. Brudevers tilRehling. (1743). *4f. 01-

brygn.(1796).105(se u. I. Svik 2). Tappen
sad i Tønden (mens mosekonen bryggede),

men en af de smaa Moseunger rev i Kaad-
hed Tappen af . . nu løber Øllet af Tøndet.
HCAnd.(1919).IV308. Man klinede baade
Spundshullet og Tappen (paa tønder med
gammeløl) med Lei. CReimer.NB.205. || tage
tappen af tønden (ell. tage, dreje tap-
pen ud. vAph.(1772).III), fjerne tappen
(ell. svikken?), saa indholdet strømmer ud;
især overf., m. h. t. talestrøm ell. andre „ud-
gydelser", der strømmede Vers fra hans Pen
saa rap, som naar man tager Tappen af en
Tønde.NyerupRahb.VI.7. Der blev hun lige-

godt stum! De siger ellers, at naar en Kæl-
ling først tager Tappen af Tønden, maa en
vis Mand stikke Fingren i Spundshullet for

at stoppe hende. Holstein.T.209. jf.: han
talte som Tappen af en Tønde. D&H. || slaa
(vride) tappen i (tønden) olgn. slaae en
Tap ind i 01- og Brændeviinstønderne. ilfii

TeknO.294. Har du vreden Tappen godt i

igen. ThøgLars.FB.31. UfF. ofte i videre anv.:

lukke for, standse (tale- ell. taarestrøm).

*(naar) Digteren har naaed sit halve-

hundred Aar,
I

Man holder da kun op, og
Tap i Tønde slsiaei. LThura.(Falst.0vid.a5'').

*Naa, Mutter! Tap for Tønden!
|
Det nytter

ei, Du vander Høns. Holst. I V4. Stik nu Tap-
pen i Tønden (0: ti stille), min Dreng, og
hjælp mig op.Holstein.T.45. jf. Pind 2.3:

Kongen . . satte Pind for Tappen i den
tyske Øltønde (0: forbød udskænkning af
tysk øl).Ing.EM.I.34. slaa tap i tønde
(jf. Tappeslag/ slaa tappenstreg. Moth.T53.

II
(nu 1. br.) i forb. m. tør, i udtr. for, at der

ikke er mere (øl). *0g tomt var Kjokken,
tør var Tap. Winth.III.275. Studenterven-
skaber, som stiftes ved Rusgildets Punsche-
boller . . bortdunste (i reglen), „naar Tøn-
den er tom og Tappen er tør". Lehm.I.41

(jf. Krist.JyA.V1.209. Bornh.Samlinger.XXlI.

(1934).114). ordspr. tyndt øl er bedre end tør

tap, se tynd
|| (jf. u. Tapdryp^ i forb. m.

drive (seu. II. drive 13.2/ dryppe, flyde
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(se flyde 2.z). * Øllet drypper alt tyndt fra Tap,

I
Og Brødet skiftes i ^muXe. Ing.VSt.96. sml.:

t Tap-suur 01, som er Vreden paa tap-
pe n.i?os/gaard.Z/€X.T29c.

II
talem. naar det

fryser fra sonden, fryser tappen af tønden,
se M. fryse 1.3 slutn. jf. Thiele.111.17.

2) fremspringende konstruktionsdel
ell. (del af) redskab, der er beregnet til at

gribe ind i en hulhed (og derved sammenføje,
bære ell. bevæge noget); af de talrige fugl. anv.
meddeles kun de vigtigste, se i øvrigt fx. vAph.
(1772).III. Bl&T. 2.1) (jf. II. Sinke 1, I.

Fjeder 4, I. Dumling, Dybel, I. Kam 3.3

samt I. Blad 2.2; tøm., snedk.) tilhugget
fremspring paa tømmerstykke, bereg-
net til at passe ind i en hulhed (et taphul,

en slids, en not) i et andet tømmerstykke,
hvormed det første forbindes; ogs. om løse

træstykker (trænagler olgti.), der anvendes til

at samle planker (se fx. Wagn.Tekn.533.
DiScH.). En Fjel skal have to Tappe (1931:
Tapper^, den ene Tap forbunden med den
anden. 2Mos.26.27. Moth.T53. Slange.ChrlV.
261 (se u. I. Nok l.i;. ForklTømrere.l8(se u.

1. Not;. Wagn.Tekn.535 (se u. Slids 2). Tap
og Taphul i Stolpe og Fodrem. Suenson.B.II .

87. jf. (sj.): (blæsten) ruskede det (gamle hus),

saa det dirrede fra Tag og til Tap. Pon<,
SV196. 2.2) (jf. I. Søle; (cylindrisk) frem-
spring, endestykke, jærnbolt osv., hvor-
om noget drejer sig, ell. (endestykke af)
aksel (der hviler i taplejet) (undertiden som
modsætn. til I. Hals 6.2, om et hvilepunkt,

der findes ved enden af en aksel: Ende tap.
PSchrøder.Maskinlære.I.(1914).62). Moth.T
53. Tvende Staalvaltzer . . en halv Alen
lang foruden Tapperne, med et Jern Drive-
hiul. Adr."/»1762.sp.l3. Tappen paa et Rok-
kehiul. F50. »En Trillebør duved med
Sække I og peb i sin usmurte Tap. TomKrist.
P.12.

||
om stabel (1.3) i dør- ell. vindues-

hængsel. Rostgaard.Lex.T20a. (fæstningens)
eneste Indgang lukkedes med en vældig
Stenblok, der drejede sig paa to Tap-
\)cr.ArthChrist.KH.109. jf. Dørtap. D&H.
HKjær.HL.59.

\\ (jf. Optræks-, Snegletap;
ur.) om del af urværk olgn. (ofte i forb. m.
Hjul;, mand . . smurte Hiul og Tapper.
LTid. 1735.428. Uhrmageren . . sagde, at
der maatte spares meget paa den (o: kunst-
luijlrti), thi den var saa forslidt i Tappene.
llCAnd.(1919). 11.44. et kunstig sammen-
føjet Uhrværk, hvor hver Tap og hvert
Mjiil, hver Valse og hver Axe greb ind i

h\t rundTc.Schand.SIi.OG.
|| Ji om kanontap.

Si,Lrx.(1808). Scheller.MarO. |l den del

« Inas, der under laasning omfattes af hul-
nøglens rør; røriap; ogf. om den yderste del

af tapnøgle. OpfB.*11.192. \\ overf., om det,

hvorom noget drejer sig, det centrale, væsent-
lujf, afgørende, (især i forb. m. dreje;. *Dc
rokke den (o: verden) ikke, den giver ej

efter,
| om de urgamle Tapper som før den

sig drejer:
|
om Liv og om Død. Kaalund.394.

Nødvendighed er det heles T&p.Rich.KD.
98. Man siger jo, og ikke med Urette, at
Penge er den Tap, hvorom Verden drejer

sig. JacPaludan.VY147. 2.3) den skrue-
skaarne del af en skrue ell. (især): skrue
uden hoved (jf. Skruetap 1, Smedetap
samt Tap-bolt, -skrue;; ogs. om skrue-
skaaret staal (af forsk, form, sml. Grund-,
Mellem-, Spidstap; til skæring af gevind

10 i møtrikker olgn.; snittap; skruetap; ell.

om drivbolt uden gevind (se Drivtap 1).

En Dreng, der ved Hjælp af Maskine skærer
Møtrik og Gevind, udfører paa en Time, hvad
en voksen Mand ved Hjælp af Klub og Tap
ikke kunde udfore paa et Aa,T. Cavling.A.I.

272. skrue en Møtrik fast paa Tappen.
OpfB.*III.179.

3) hvad der ved form ell. anvendelse minder
om en tap (1-2); jf. ogs. Feilb. 3.1) (anat.)

20 om del af dyr ell. menneske (jf. ogs. Horn-,
Nyre-, Orraetap;. (løvens) Tunge er stor,

hvas, ujevn, og skiult med adskillige horn-
agtige Ta,p]^e. Reiser.IV187. \\ især om led-

tap olgn. HKrabbe. HestensAnatomi.(1885).
30.

II (jf. Tap-blomst, -urt. Ganetap samt
ty. zåpfchen i sa. anv.; nu næppe br.) drøbel
(1). Hock.VeneriskeTilfælde.(overs.l792).17.

II (jf. I. Stav 4.3; fysiol.) om en bestemt art

aflange celler i øjets nethinde. AHannover.Mi-
30 kroskopiskeUndersøgelser.(1842) .57 . AKrogh.

Fysiol.112.
II

(dial.) om det mandlige lem
(Penis). Skautrup.EtHardsysselmål.I.(1927).
213. jf. II. drive 4.8 slutn.: f det driver
til taps o: virker urindrivende. Moth.D142.
3.2) (bot.) om plantedel.

|| f om pælerod (jf.

Tap-rod, -dannet;. Et Træes fornemste Rod
kaldes Tappen, det er Hovedroden. v^/jA.

Nath.VI.528.
\\
(nunæppe br.) om stab (II.l.i)

efter afskaaren gren. (det ny skud) bindes . .

40 i Førstningen til Ta,j>i>en.HaveD.(1762).105.

StNyeland.Frugthavedyrkningen.(1873).62.
\\

(jf. ty. zapfen i sa. anv. samt Tapfrugt; nu
næppe br.} om forsk, tapformede frugtlegemer,

navnlig rakler og kogler (jf. Blomster-, Gran-
tap;. I Steden for Blomster og Frugt har
Aunbøgen , . først Meel-dragende Tappe
(Julos mares) og dernæst grønne bladerige

hængende Dnier . . hvilke bærer Frøe.

J Paulli.Urte-Bog.(1761). 127. (fyrrens og gra-

50 nens) Coni, d. e. T&ppe.Agerbech.FAH.l.
Granens T&p.PMøll.(1855).I.60. JTusch.
325. 3.2)(l.br.) om istap ell. (stivnende) skum,
vædske, der paa lignende maade hænger ned

fra noget. »Skiæggets frosne Tappe rakte

ned
I

Over Brystet. Bagges. 1.288. Lange
Tapper af Fraade dinglede ned ad (hun-
dens) slapt hængende, store sorte Mund-
viger. 5c/iaMd.i4A\ 224. hugge de truende
Tappe ned. Pol.*/il943.6.sp.l. 3.4) (jf. Vand-

M tap; især dial.) om (tapformet del af) sky-
pumpe, (der) saaes . . en saakaldt Vandtap
eller Skypompe . . Tappen viste sig fra Skyen.
RingkjøhingAvis.*l%l863.2.sp.3. Tappen spyt-

ter først en Stråle I ud af Søens salte Vand.

XXIII. Rentrykt "', IM«
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Noe-Nygård.S.41. sky med tap. UfF. 3.5) (jf.

I. Hage 2.4, I. Hale 2.5, II. Rev, Stjært 2.8;

dial. ell. i stednavne) om (tapformet) frem-
spring paa kystlinie; (lille, delvis oversvøm-

met) odde; ogs. om landfast grund af lig-

nende form. Her skød et „Knudshoved" sin

lerede Skaldepande ud i Dybet . . her var

det en „Tap", der ragede ud i Vandet.

Aakj.PL.lS4. Imod Syd ser vi Liv Tap
krumme sig . . I den farlige Løgstorbredning lo

er Tappen med dens kilometerlange, under-

søiske Grunde et af de mest berygtede Ste-

dei.AchtonFriis.DØ.111.280. KayLarsenSLE
Grandjean.SøkortetsStednavne.(1944).12. 3.6)

om fremspring paa støbegods stammende fra

indløbshul i formen; jf. Indløbs-, Stig-,

Støbetap. 3.7) (fisk.) om indgang i ruse,

aalekube olgn. Lundb.
II. tap, interj. [tab] (lydord; jf. ty. tapp,

eng. tap samt III. tappe og tip(tap); 1. br.) 20

udtr. for en kort, haard ell. spids lyd, især om
bankelyd. *Thi bruger jeg Meisel og Fiil saa

rap,
I

og frydes ved Hammerens Tap, Tap,
Tap. VKHjort.Sangbog forHaandværksstanden.
(1809).69. I sit Sæde fra en Forhøjning
terroriserer hun med diktatorisk Taptap af

Krykkestokken de fuselbævende Tællegæster.

CHans.F.168. Flagspættens evindelige Tap-
Tap-Tap mod Grenene. BerlTid.^'/6l945.Aft.

S.sp.l.
II

tip tap tønde, nu kan en anden 30

begynde, se lY snip 1.

Tap-, i ssgr. (ofte vekslende m. Tappe-, se

fx. u. Tap-bor, -dannet, -draabe, -dryp, -hane,

-hul, -leje, -slæde, -sted, -vand, -ventil sarnt

Tappe-hov, -kar, -kælder, -maskine, -mortér,

-stang, -stav, -tønde. — i enkelte ssgr. ogs.

(m. ty. form) Tappen-, se Tappenstreg samt
(ur., nu næppe br.) Tappendrejestol.
NordConvLex.^V.645. Sal.XVII.173). til I.

Tap ell. (undertiden, se fx. Tap-hane, -kande, 40

-ledning, -sted, -vand, -ventil^ II. tappe;

af de talrige (især fagl.) ssgr. er kun de vig-

tigste behandlet ndf.; endvidere kan nævnes:
I) (tøm., snedk.) til I. Tap 2.i: betegnelser

for forhold ved (fremstilling af) tappe paa
tømmerstykker, fx. Tap-forbindelse, -kant,

-kile (til at fastholde tappen i hullet. Amberg.
MO.), -lask, -længde, -samling, -skære-

maskine, -slidsning, -styr, -udveksling, se

bl. a. FagOSnedk. 2) til I. Tap 2.2-3: 50

betegnelser for (forhold ved) redskaber, kon-

struktionsdele, der er forsynet med tap(pe)

ell. bruges ved fremstilling, tildannelse, an-
bringelse af tappe osv., fx. Tap-ansats (i

ur), -bjælke (i mølle), -bom (i ældre damp-
maskine: Ursin.D.35), -fil, -forsænker, -frik-

tion, -gnidning, -hjul (Amberg. MO.), -ho-

ved (Bildsøe.Smedebogen.(1928).164), -nip-

pel (TeknLeks.1.536), -rival, -skruenøgle,
-stregmaal, -tryk || spec. (ii^, delvis foræld.) eo

om forhold vedrørende kanontappe, fx. Tap(pe)-
akse, -baand, -bryst, -center, -drejemaskine,
-dæksel, -højde, -model, -plan, -ring, -skabe-
lon, -skive, -vinkel, se bl. a. MilTeknO.

Funch.MarO.II. Scheller.MarO. 3) til I. Tap
3.1, dels (anat., vel., delvis foræld.) i benæv-

nelser paa tapformede (dele af) knogler ell.

sener, der forbinder saadanne, fx. Tap-baand,
-fortsætning, -grube, -indskæring, -udvækst,
se fx. Viborg&Neerg.HB.925.. UKrabbe.lle-
stensAnatomi.(1885) .30.61 . dels (fysiol., del-

vis foræld.) m. h. t. forhold i øjets nethinde, fx.

Tap-forlængelse, -korn, -lag, -legeme, -traad,

se især VidSelskSkr.Nat.5K.XI,2.93. GFriis.

Fiskeøiet.(1879).58. f -blomst, en. [3.i]

S( d. s. s. -urt. Bentzien.Vinterfiora.(1860).89.

-bolt, en. [2.3] (jf. -skrue^ bolt (med skrue-

gang), der ender i en tap. TeknMarO. Ing
Bygn.l939.207.sp.l. -bor, et. (fagl.) I) [1]

(jf. Spunsbor^ bor, hvormed man borer tap-

huller (fx. i øltønder, hjulfælge osv.); spec. om
hulbor, der ender i en trækskrue (skruetap),

hvormed det selv trækker sig ned i træet. Amberg.

FRFriis.KA.72. Tappe-. MiiTe/mO. 2) [2]

centrumsbor (m. cylinderformet styretap) til

boring af huller i metal. Hannover.Tekn.239.

Thaulow.M.1.343. -celle, en. [3.i] (fysiol.)

tapformet celle (i øjets nethinde). LSal.XII.
671. -dannet, part. adj. [3.2] (bot., nu
næppe br.). Tapdannet Rod (Radix fusi-

formis) naar den er tyk foroven og bli-

ver efterhaanden smalere. CGRafn.Flora.1.63.

tappe-: Tychsen.A.1. 77. -del, en. [3.1 ]

(anat.) den bageste del af tindingebenet, der

har uregelmæssig kegleform; vortedel. Panum.
595. -draabe, en. {til I. Tap 1 ell. II.

tappe 1 ; jf. -dryp samt sjæll. tapøl, det sidste

øl, ty. zapfen-bier, -wein, øl, vin, der drypper

fra tappen; især dial.) draabe, der løber fra

tappen i en (øl)tønde; spec. (i flt.) om det

tyndeste øl, som til sidst drypper fra tappen,

ell. om den tynde vædske, der tappes fra tap-

hullet i bryggekarret, naar man v. hj. af varmt

vand tedtrækker den sidste kraft af masken.

Feilb.BL.105 (anvendt til farvning). Tappe-:
CReimer.NB.204. -dryp, et. ('-drip. UfF.).

{jf. ænyd. tappe-drøb, -dræb (vel til I. Dxøh),

t tap-draab, -drøv (Moth.T53f.), sjæll. tap-

drev (UfF.), -driv (StevnsBjev.22.26.28),

jy. tapdråv (Feilb.) samt Tapdraabe og

sjæll. tap(pe)drik(ke) (UfF.); til I. Tap 1

ell. II. tappe 1; især dial.) egl.: hvad der

drypper fra tappen (jf.: en Næse, der var

som et Tapdrev af Perler og kastaniebrun

af Snustoha.k.OThyreg.B.5); i olm. om
tyndt øl, efterbryg. Amberg. UfF. Tappe-:
Rostgaard.Lex.T19 c. MO.' UfF.
Tapeseri, et. se Tapetseri.

Tapet, et ell. (sj., om en enkelt sort)

en (AaHans.BUS.69). [taipe'rf] Høysg.AO.
41. (tidligere ogs. skrevet Tappet. Pflug.DP.
1101. Funke.(1801).1.619. f Tapete. Berl

Tid.^^'a757.3.sp.l. Leth.(1800) (udtales:,, Ta-

pet"^. JBaden.FrO.). flt. -er. {ænyd. ta-

pe(e)t, tapete, tappet, tappeyt, æda. tapeet

(Småstykker. (1884/91).29), sv. tapet, jf. glno.

tapit; vist gennem ty. (mnt. tappet, (m)hty.

tapet, tæppe, nht. tapete, vægtæppe, tapet,
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jf. ogs. hoU. tapijt^ fra ital. tappeto, lat.

tapetum, tap(p)ete, tapes (gen. tapetis^, af

gr. tapes ; besl. tn. Taft, Tæppe ; jf. tapetsere,

Tapet seri)

1) (foræld, ell. arkais.) (vævet) tæppe;
vist især om kostbart, kunstnerisk udført

tæppe (jf.: Teppe (ell.) Tapet . . kaldes

vævede dekkener i adskillige dannelser, af

uld eller silke, udspekkede med guld eller

soU.Moth.T81). Jeg haver prydet mit leye lo

med tapeter (1871: 'Tæp]^eT).drds.7.16(Chr.

VI). Det Klæde, som er svobt om Livet, er

gemeenlig et broget kostbart Tappet. P^wgr.

DP. 1101. man . . finder Huuse illuminerede,

og Gader beklædde med Ta.petei. Holb.MTkr.
203. brabantske Taipeter. Hallager.99. \\ især

(m. overgang til bet. 2) om vægtæppe, gobelin

(om forb. drage med tapet(er) se III. drage 8^.

I fordum Tiid havde de . . Tapeter paa Yeg-
gene.Kyhn.PE.7. (han) listede sig . . hele 20

Salen rundt og saae bag ved alle Tapeterne.

Biehl.DQ.IV8. Tapetet for Døren blev løftet

op.CBernh.III.256. TroelsL.*II.302ff. Et væ-
vet Tapet hænger bag håm.ThitJens.VA.I.
267. \\ uegl. *Ah! var jeg Lind og Bog saa

nær i Rosens Lunde,
|
At de med grønt Ta-

peet mig overskygge kundel LThura.SA. 158.
Blomster med Perlestings Sømme har bredt

I
et kostelig virket, broget Tapet

|
over bøl-

gende Dale og lloie.Drachm.PHK.6.

2) (jf. Betræk (1 sluln.), Omtræk 1, Papir

(\ slutn.); siden slutn. af 18. aarh.) væg-
beklædning af papir (jf. Papirstapetj

ell. solidere, kostbarere stoffer som gylden-

læder (se u. Gyldenlæder; ;'/. Lædertape-
ter, KancSkr.**hl840), lærred fstore Lær-
redstapeter, der vare indrammede mel-

lem . . forgyldte Lister. Schand.S'B.123),

silke (jf. Silketapet. OpfB.*II.514), voks-

dug (\ oksdugst&peter. VareL.(1807). III. *p

187) osv., der fæstes til væggene med klister

(ell. trælister, søm olgn.) (sml.smst.184. ,1Baden.
FrO. VSO.). Tapeterne . . viste sig at være
falmede, hvor Photographierne havde hængt.
VKorfilsen.EV.79. det billige Tapet, K. havde
ladet sætte op.Tandr.K.91.

3) (ty. aufs tapet bringen olgn., fr. mcttre
sur les tapis, ital. metter sul tappeto, ;/.

eng. be on the carpet olgn.; egl. til bet. 1,

om hvad der lægges frem (ligger fremme) paa so

et med tæppe(r) beklædt (forhandlings)bord

;

daql.) i forb. som være, komme ell. bringe,
(nu 1. br.) have (Oram.Nucleus.1922. Slange.

ChrIV618. Berg8.PP.412) paa tapetet,
være, bringe osv. paa dagsordenen, til

forhandling, paa tale, under overvejel-
se; i forb. være paa tapetet ogs.: være planlagt,

(nær) forestaaende; kunne forventes (snart);

være aktuel. Dernæst kom paa Tapetet den
forhen giorte Beskyldning med den synder- 60

brudte Kirke-Kalk. Holb.Kh.208. (kongen)
bragte . . paa Tapetet for dennem (o: rigens

raad) . . Udenlandske Hager. Slange.ChrIV
494. (nationalitetsbegrebets) virkelige og store

Betydning ufortalt, er det dog et Æmne, som
i lange Tider har været i den Grad „paa Ta-
petet", at det er blevet ynkelig trivialiseret.

JLange.1.387. Georg Brandes gav Møde
næsten hver Lørdag Aften (i Studentersam-
fundet), naar der var noget interessant paa
Ta^(itet.Aakj.FDD.160. Saa satte . . en ind-

flydelsesrig norsk Forretningsmand . . Spørgs-
maalet paa Tapetet. VlaCour.DH.1 1.276.

4) overf.; spec. (jf. tapetsere 3; fysiol.)

om forsk, cellelag, dels om et særligt lag i

øjets aarehinde hos visse dyr (Boas.Zool.*484),
dels (bat.) om et cellelag i støvknap. Warm.
Bot.530.

Tapet-, i ssgr. foruden de ndf. behandlede

kan nævnes en del fagl. ssgr., især til Tapet 2,

fx. Tapet-agent(ur), -bane (jf. II. Bane
3.2^, -bord (til brug ved opsætning af tapeter),

-bort, -fabrik(ant), -fabrikation, -felt, -for-

retning, -handel, -handler, -industri, -kar-

dus (jf. Kardus 4:), -klister, -lakering, -maler,

-mønster, -ramme, -rulle, -saks, -trykker(i),

-(tryk(ke))maskine, -trykning, -væver(i).

t -bi, en. [1] (zool.) d. s. s. Tapetserbi.

vAph.Nath.I.280. -børste, en. [2] (fagl.)

børste brugt ved opsætning (fasttrykning til

væggen) af tapet. Malerfaget.[1935] .262. Tekn
Leks.1.535. -dør, en. [2] (jf. Paneldør;

bygn.) dør, udført som en plan flade, anbragt

(uden indfatning) i plan med vægfladen og

behandlet paa samme maade som væggen
(især: beklædt med tapet), saa at den er lidet

iøjnefaldende. Vilhelm bankede . . paa en

Tapetdør og aabnede den.CBernh.II.93.

Woel.DG.81. -hønM, pi. [2] (jarg.) vægge-

tøj. Pol.*/tl939.7.sp.5. Grundejer-Tidende.^*/

1943.9.sp.l.

Tapeteri, et. se Tapetseri.

Tapet-lærred, et. [2] (foræld.) lærred,

anvendt til tapet. Amberg. VSO. -magrer,
en. [l(-2)] {ænyd. tapet(e)mager(e); jf. -væ-

ver samt Tapetserer) I) (foræld.) haand-
værker, der fremstiller (vævede) tæpper olgn.,

ell. (især): som ophænger vægtæpper, gar-

diner, portierer, betrækker møbler osv.; møbel-

polstrer; boligmontør. Gilbert Tapetmager.
Holb.Kandst.i.6. Hallager. 149. til at hænge
de Gardiner op, havde Onkel dog ikke be-

hovet at have den franske Tapetmager.
UngdGl.I.81. 2) f (zool.) d. s. s. Tapetserbi.

vAph.Nath.I.280. Fleischer.B.163. -møl, et.

[1] {ty. tapetenmotte; zool.) møllet Tricho-

phaga tapetiella, hvis larver lever i uldne

sloffer. Cumer.Dyrhist.II.277. LSal.V1 11.514.
-opMwtter, en. [2] (jf. Tapetserer; fagl.)

haandværker, som opsætter tapet paa vægge.

Krak.1930.II.1422. TeknLeks.1.535. -pa-
pir, et. [2] (jf. Betrækpapir^ (papir til)

tapet (2). de Værelser, der i Aar istandsættes

. . i Infanteriecasernen i Sølvgaden (maa)
blive forsvnede med simpelt Tapetpapiir.

MR.1833.344. LeckFischer.HM.206. -pla-
de, en. [2] (bygn.) korkplade til vwAjbeklmd-

ning. Suenson.B.11.182. HFB.1936.XLVi.

62*
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-rose, en. [1-2] 3( Rosa turUnata Ait.

(hvis løv næsten er i stand til at dække en væg
som et tapet). Schaldem.HB.11.294. Kjærbøll.

FB.386.
Tapetser, en, se Tapetserer. Tapet-

ser-bi, en. (<t/. tapezierbiene ; <i7 Tapetserer;

jf. Tapet-bi, -mager 2 samt Rosenbi; navnet

skyldes, at bierne ^orer deres rede med sammen-
føjede bladstumper; zool., nu næppe br.) d. s. s.

Bladskærer. Cuvier.Dyrhist.il.137. Brehm. lo

Krybd.542. tapetsere, v. [tabe-, ta&a-

'se^ra] (-f tap(p)it8ere. Klevenf.RJ.105.

vAph.(1764). t tap(p)i8(s)ere. Holb.Hh.l.

513. OeconT.11.15. se ogs. ndf.). -ede ell.

(nu 1. br.) -te (Hrz.XVI.116. LollO.). vbs.

-ing (KancSkr.^*/7l840. Haandv.293). (sv.

tapetsera, ty. tapezieren, fr. tapisser; fra

ital. tappezzare; til Tapet; jf. Tapetseri)

I) (foræld, ell. arkais.) betrække med stof;

især (m. overgang til bet. 2): hænge tæpper, 20

tapeter (1) paa væggene. Rostgaard.Lex.

T20a. Stuen i Bonde-huuset . . dend over-

aidt paa Veggen og under lofftet var tapit-

zeret med hvide lagen. JacBircherod.R.27.

II
uegl. *Dets (0: skovgudens slots) Vegge

uden for med Blomster var staffered,
| Og

indenfore med Vedbene tapissered.//oi&.

Metam.37. jf.: *En Helt med geistlig Dragt,

som tapissered er (0: som er draperet med
gejstlig dragt?). sa.MpS.264. 2) klistre (ell. 30

paa anden maade fastgøre) tapet (2) paa
en væg; sætte tapet op (ofte m. væggen
ell. rummet som obj.). Hvad vi har bygget

I
Og muret, malt og tapetseert.Hrz.XVI.

116. Stuerne . . havde smaa Vinduesruder
og tapetseret Bjælkeloft. ScAand.O./.S. Hele
Værelset var tapetseret med rosa Silke. Isak
Din.FF.160. \\ uegl. Begge To kunne tapis-

sere Væggene i en Domkirke med Navnene
paa deres . . Elskere. CBernh.II.39. (Heiberg) 40

sad med det sædvanlige tapetserede Ansigt,

af hvilket man umulig kunde se, om han
syntes godt eller ilde om „Tiber" og Nielsen.

PVJac.Breve.22. Til alle Sider var han om-
givet af Bøger, Væggene var formelig tapet-

seret dermed. Hebo.MD.25.
\\ (1. br.) i fast

forb. m. adv. olgn. Det er, som om det væl-

dige, udendørs Rum (0: Piccadilly Circus) bli-

ver tapetseret op med Solskin, Blomster
og Sommerfugle (0: af lysreklamerne).MLo- so

rentzen.R.I.139. Sydvæggen i Dagligstuen er

beklædt med Lærred, der er tapetseret
over og fuldt af Uøl.VorStand.l939.37.sp.l.

jf.: Det er moderne at overtapetsere
Vægge og Lofter i smaa Rum. Gyldendals

Sparebog.(1941).78. 3) (jf. Tapet 4.1 ;
fysiol.)

om hinde, lag olgn.: overtrække, danne et

overtræk paa (organiske væv). Epidermis
. . følger ind med Rørene og tapisserer dem
mdvendig.PhysBibl.lv342. en Pseudomem- 60

bran, der tapisserer hele den indvendige
Flade (o: af livmoderen) . Schleisner. Barselfebe-

rensPathologie.(1846).18. Bughulen er over-
alt udtapetseret med Bughinden. ^ai.///.

847. Tapetserer, en. (fagl. og i folkeligt

spr. (især i best. f. ell. flt. ell. i ssgr.) Tapet-
ser, (fit. -ei) jf. Tapetserbi^. flt. -e. (fra
ty. tapezier(er), ;/. fr. tapissier; til tapet-
sere; jf. Tapetseri; især fagl.) haandværker,
der fremstiller ell. ophænger

, fastgør,
arrangerer , betrækker med tæpper (Ta-
pet 1), gardiner , møbelstof osv. (jf. Tapet-
mager samt Dekoratør 1); nu især: møbel-
polstrer (ofte i forb. sadelmager og tapet-

serer (Krak.1875.368) som modsætn. til sadel-

mager og bomskærer, se u. Bomskærer^; nu
ogs. (dagl.) om tapetopsætter. vAph.(1772).
III. Leth.(1800). VSO. Watt.PF.102. det er

Tapetsereren, der leverer de udstoppede Møb-
ler og Madrasserne til vore Senge. Pol.*/il903.

2.sp.l.
II

hertil ssgr. (ofte vekslende m. Tapet-
og (i f01 men Tapetser-^ delvis til tapetsere 1-2^

som Tapetser(er) -arbejde, -forretning, -me-
ster, -stil (om stil m. mange klunker, frynser,

draperier osv. FagOSnedk.), -svend samt beteg-

nelser for redskaber, der bruges af en tapetse-

rer, fx. Tapetser(er) -hammer, -naal, -stift,

-søm (m. blanke, hvælvede hoveder), -tøj (stige,

bræt, klisterpotte osv. anvendt af tapetopsætter).

Tapetseri, et. (tidligere ogs. Tapitseri
(Tapitzeri). Holb.DH.III.527. Tapeseri.
KiøbmSyst.III,1.5. Tapeteri. Pfiug.DP.164.
Cit.l727.(AarbHolbæk.l941.93). — ofte m. fr.

form Tapisseri. Holb.Kh.l25. JBaden.FrO.
Sal.XVII.173). flt. -er. (ænyd. tape(d)t-

zeri(i), tap(p)eteri(e) ; fra ty. tapezerei, af
ital. tappezzeria, jf. fr. tapisserie; til Tapet
ell. tapetsere; foræld, ell. arkais.) I) koll.:

vævede stoffer (hvormed noget (navnlig:

vægge) er beklædt ell. betrukket); ogs. spec.

(haandarb.) om (uld)broderi paa stramaj

olgn. (Sal.XVII.173). seer til, i far intet

for sterk med Støve-Kosten, at Tapetzeriet

slids icke. KomGrønneg.1.92. Efter hans Flugt
skal man have fundet, bag ved Tapetseriet

i det Værelse, hvor han logerede, endeel

Va^iTeT.PAHeib.E.201. et Stykke Væv eller

Tapetseri . . hvori hun har forestillet sin

hele Historie. JBaden. Horåtius. 1.410. Sale,

panelerede og betrukne med Tapetseri. Ny-
strøm.S.54. 2) (et enkelt) vævet (ell. bro-

deret) stykke, (et enkelt) tapet (1). hun
(kunde) bag ved et Tapetserie . . høre hvad
som loThandledes. Holb.Heltind.I.145. De sid-

de begge og arbeide, den ene ved en Sye-

ramme, den anden paa et Tapetserie. (SAuesp.

11,1.3.
II

især i flt. (m. sa. bet. som bet. 1).

veggene belagt og beklædt med Persianske

Tapetzerier. JJMei.i7(?. et lidet Kammer,
men behængt med kostbare Tapetserier.

Blich.(1920).VII.116. jf.: Papiir Tapeze-
Tiex.Adr.^*fil762.sp.lO. billedl.: (Clemens
Alexandrinus' s betragtninger hedder) Stromata
eller Tapisserier, efterdi de indeholde ligesom

en Væv eller Tapisserie af adskillige Mate-
rier. FoZ6.Z7i.i25. Tapetseri-, i ssgr. (for-

æld, ell. arkais.) fx. Tapetseri-fabrik, -ma-
ger, -seng (m. omhæng: Sal.XV953).
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tapfer, adj. se II. tapper.

tap-formet, fld/.^n« l.br. -tormig).Sko-
iøjsO.113.

II
spec. (jf. -dannet; boL, nu næppe

br.) til I. Tap 3.2. kegleformet, tapformet (co-

nic\is). Drejer. BotTerm. 165. Roden tapfor-
mig, trevlet. AndresKlitf.l89. f -fragt, en.

[B.2](bot.) kogle. vAph.Nath.VI.306. Nemnich.
-fryse, v. [3.3] (sj.) fryse til en istap; overf.:

Frygtens Islag sænkede sig ned over Rek-
tors Hjerte; det tapfros i et Øjeblik. »ScAand. lo

AE.274. -fræse(r), en. [2] en slags bor

til ringformede huller. Thaulou!.M.I.345.
-gang, en. [2.i] (tøm., snedk.) (lukket)

taphul (2). AMikkelsen.Sløjdlære.(189^).334.

Teknr.eksJ.536. -gevær, et. [2] (jf. -riffel;

foræld.). *Vi bandte og vi skjældte
| Hans

(o: tyskens) lumske TiipgevdST.ARecke.ll.
-hane, en. (til II. tappe 1; mods. Stop-
hane; fagl.) hane (ventil) (paa rørledning

olgn.), hvoraf man kan tappe (vand) (spec. 20

om en simpel hane uden pakdaase. Tekn
MarO.); aftapningshane; udtapningshane (i

fagl. spr. foretrækkes nu Tapventil^. CMoll.
F.233. OasVand.23.

|| om hane til tønde.

en Taphane af Bronce til et Vinanker, fi'im-

merlKjær. 1942. 347. Tappe-: TeknMarO.
\\

billedl. Halland ligger lige under Himlens
T&pha.neT. MartinAHans.LK.il. -hov, en.

se Tappehov. -hnl, et. (ænyd. taphul (paa
bryggekar)) I) (til I. Tap 1 (ell. II. tappe 1); 30

især fagl. ell. dial.) hul (i beholder) til tap
ell. aftapning; især (mods. Spunshul^ om det

hul, man borer i ende- ell. bundstykket, naar
man anstikker en øltønde, et vinfad olgn., ell.

om hul til tappestang i tappekar (Feilb.BL.
78. Hedebo.47). Moih.T53. VSO. det efter-

ses, at Tønderne ere tætte og kun have eet
Taphul. Bardenfl.S0m.il. 161. FrOrundtv.LK.
174. Tappe-: Molh.T54. Feilb. D&E.

\\

udlobshul i højovn; stikhul. MilTeknO.231. 40

Thauhw.MO.260. 2) (til I. Tap 2.i ell. II.

tappe 7; tøm., snedk.) hul, hvori en tap
indpasses. vAph.(1772).III. VSO. Suenson.
B.II.46.

II
hertil Taphuls-jærn (lokbcjiel

til udstæmning af taphuller), -maskine.
3) [2.2] iJi udskæring i vange paa kanonrapert
til leje for kanontap; tapleje. Funch.MarO.H.
140. -hvirvel, en. [3.i] (anat.) den tap-

forrmdr ntidnn hnluhvirvcl (Epistrophceus)

,

om hvilken ri)ighvirvelen drejer sig. Liitken. 50

Dyr.^vii. VoreSygd.1.62. -hængsel, et.

[2.2] (fagl.) (dør- ell. vindues-)hæng8el med
stabel. Gnudtzm.Husb.237. Tekn.Leks1.536.
Tapir, en. [ta'pi'r] flt. -er. {fra fr. tapir,

dunnet (af Buffon 1754) efter et ord i det

brasHianske Tupi-sprog; om den ældre form
Tanintto (vAph.(1772).III. Raff.(1784).
519) jf. ZeilschriftfUrvergLSprachforschung.

LX.(1933).173ff.; zool.) hovdyr af familien
Tapiridæ (som lever i de tropiske urskove i 6_o

Asien og Amerika). Cuvier. Dyrhist. 1.160.
Boas.Zool.*639. (han) snwvlede som en Tapir.

JVJens.HF.20. »Tapiren har, skønt kort,

en Snabel. 80.VL.66.

tapissere, Tapisseri, tapitsere,
Tapitseri, se tapetsere, Tapetseri.

Tap-kande, en. (til I. Tap 1 ell. II.

tappe 1) spec. (landbr.) om (større) mælke-
kande med taphane. Alle Transportbeholderne
saavel som Tapkanderne vejes og plomberes
for Læsningen (0: af tnælkekuskens vogn).

LandmB.III.442. -kar, -kælder, se

Tappe-kar, -kælder, -ledning, en. (til

II. tappe 1; fagl.) ledning (med tapventil)

til tapvand (i varmtvandsanlæg). Pol.^^/if,

1939.7. sp.2. -leje, et. [2.2] leje til (aksel)-

tappe (jf. I. Pande 3.3^. Spindelens Tapleier.

FRFriis.KA.48. (møllehjulet giver sig) i Tap-
lejerne. J.a/!;;.FF.i76. (valserne) ligge med
deres Axler i Tappeleier bag Drevene.
Brændeviinsbr.181. Sal.XVIL687.

\\ ;^ om
taphul paa kanonrapert. ExercArtil.(1804) .16

.

Scheller.MarO. Tappe-: MilTeknO. OpfB.^
11.131. -løbe, V. (jf. taprende; dagl.)

løbe, strømme (ud, ned) i mængde (som fra

en aaben tap). Blodet tapløb ud af hans Har-
nisk som Vin af et Fad. Drachm.VD. 50. Van-
det tapløber som fra en Si. Muusm.K.9. Blo-

det tapløber af (haanden).BechNygaard.T.
242. UfF. -maskine, en. se Tappema-
skine, -mærke, et. (jf. Nyre-, Ring-
mærke; zool.) tapformet mærke paa visse

sommerfugles forvinger. SRostr.LS.149. Danm
Fauna.VII.2.
Tapning, en. vbs. til II. tappe; især i

flg. anv.: I) til II. tappe 1. VSO. Han maatte
i Gang med Tapningen (af øllet). Elkjær.

RK.90.
II

mere konkr., om det, der tappes

(ved en given lejlighed). Moth.T54. Øllet af

denne Tapning vil ikke bruse. VSO. Tappe-
drip. Den sidste Tapning fra Øltønden. UfF.
2) (især fagl.) til II. tappe 2; spec. m. h. t.

fiskedam. Frem.DN.538. 3) til II. tappe 3,

3.1) (især med.) til II. tappe 3.1 ; tidligere

spec. om aareladning ell. kur mod vattersot.

TroelsL.SN.139. Tapning af store Mæng-
der blodblandet Yæske. OBloch.D.'1.82. 3.2)

(fagl.) til II. tappe 3.2. Træet . . maa fældes

straks efter Tapningen (s: for terpentin).

JVJens.OM.28. Suenson.B.II.62. 4) (tøm.,

snedk.) til II. tappe 7: samling ved tappe

(og taphuller); ogs. mere konkr., om selve

konstruktionen. Wagn.Tekn.536. spidsvink-

lede Tapninger. AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).
336. FagOSnedk.tvl.36. Tapning med Fræse-
maakinv. Møbelsncdkcri.[1937J .169. 5) til

II. tappe 8. Thaulow.M.I1.208.
Tap-nøgl(>, (II. I) nøgle, der ender

i en tap (modn. liul-, Rornøgle (1)^. FagO
Snedk. 2) skruniiKjlc m^d tapper, der sættes

ind i tilsiatfvd*' fordybninger i sjcruehovedet

;

tapskruenøgle. Scheller.MarO. DaEngTeknO.
I. Tappe, en. se 1. Tap.

II. tappe, V. [itaba] -ede. vbs. -nlng
(s. d.), jf. Tapperi, {glda. (i bet. 1) d. s.

(Kalk. V 1051. Mariagerleg.408), sv. tappa,

glno. tappa (bet. I.2J, fm)nt. holl. tappen,

ty. zapfen, eng. tap; vel af,, af I. Tap og i
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bet. 1 egl. maaske: (anstikke og) sætte tap i

en tønde; jf. I. Tapper)
I) m. h. t. tønde, kar olgn.: faa vædske

til at flyde ud ved at tage en tap ud af et

hul ell. ved at aabne for renden i en tap,

løsne ell. fjerne snikken osv. I.l) i al olm.

(ofte i forb. som tappe ol af tønden, tappe-

karretj. Moth.T54. *lad Lutze
|
Tappe lidt

meere, naar Kanden er tora. Wadsk.FrY24.
*1 Venderfolk er ved Skjenk ei knappe:

|

For Jer man af bedste Fad maa tappe.

Ing. VSt.30. tap tolv Potter Brændeviin paa
(o: af) det store Træ (o: fad)\Bøgh.DA.I.

38. Øllet blev tappet gennem en Ølt&p. Sjæll

Bond.97. tappe øl i en kande (Halleby.58),

paa en flaske, fustage osv. Bryg.(1941).
]|

tappe paa skum, se Skum 1.2. 1.2) (foræld.)

om erhvervsmæssig udskænkning ell. salg af

stærke drikke, (ofte uden obj.). Kiøbmand-
skab, Høkkerj, Tappen, Haandverk, eller

borgerlig Næring, at bruge. Z)L.3—6

—

2.

ingen maatte tappe Viin, Miød, Tydsk eller

Dansk 011 udi Kiøbenhavn uden med det

Roskildske Maa\.Holb.DH.I.760. Tappe for

Folk, sælge Drikvarer i Pottemaal.vJ.pft,

(1772).III. Han levede tilsidst af at tappe
ØLVSO. jf.: *mange (9: øltappere) paa
eet Aar sig ey kan tappe rige. Prahl.ST. I.

130. 1.3) i fast forb. m. adv. olgn. (jf. ogs. i-,

ind-, ned-, sammentappej || tappe af

(jf. aftappe^ tappe øl, vin osv. af en tønde;

især: tappe paa flaske, i krus osv. Moth.T54.
hvilket Liv i Kjøkken, Kjelder,

|
. . hvil-

ken Tappen af og Skienken i.PalMAdamH.
1.17. Vinen kan ikke ligge længere paa
Ankeret; den bør tappes a,i.VSO. LollO.

II
tappe om (jf. omtappej, tappe fra en

beholder til en anden. Moth.T54. At tappe
Vinen om fra et Kar paa et andet. VSO.

t tappe omkring, d. s. Gram.Nucleus.504.

807.
II
tappe op, (jf. ænyd. vptappe; sml.

op 1.2 slutn.; nu næppe br.) fylde kander ell.

glas ved at tappe. *Saa slages Hull, og tap-

pes op
I

Af min Tormaaneds Tønde.
|
Jeg

med en Valbirks Pæle-Stob
|
De Skaaler vil

hegynde.Reenb.1.60. Moth.T54. \\ tappe
ud (jf. udtappej, lade indholdet af en tønde

flyde ud gennem tappen (taphullet). Moth.
T54. han (skulde) selv tappe ud (o: af øl-

tønden). NPWiwel.JL.84. der tappedes ud i

Krus, og saa blev det (o: brændevinen) skæn-
ket over i Gins. OldemorsErindringer.(1908).
84. til bet. 1.2: „i småe partier at udselge".

Moih.T54. I denne Kielder tappes der
Brændeviin ud. y^SO.

2) (især fagl.) videre anv. af bet. 1, m. h. t.

beholdere af anden art: lade vædske, masse
ell. luft strømme ud gennem en (smal)
aabning. (en aabning i højovnen) ved Stel-

lets Bund for Aftapning af Raajernet som
tappes paa bestemte Klokkeslet. NaturensV
1921.171. den store Kornbeholder, hvoraf
man tappede Kornet gennem et Hul ved
Bnnåen. Steensberg.DB.43. (han) lirkede ved

Ventilerne, til Luften var tappet af begge
liinl.EBertels.US.131. \\ spec: tømme et

bassin, en fiskedam olgn.; ogs.: afvande,
dræne en mose olgn. En fuldkommen
Fiskedam maa være saaledes indrettet,

at den hurtig og let kan tommes („tappes").

Frem.DN.536. jf. bet. 3.i: Denne Vildmose
haver Hans Kongel. Majestæt . . ladet lige-

som tappe for \a.nåsot.EPont.Atlas. 1.406.

10 ofteiforb. tappe nd (jf. udtappej. *0 Norge,
din Odel gier dig rig . .

|
Den tapper lange,

sure Moser ud. Zetlitz.N11.49. VSO. Sumpe
og Moradser tappedes ud for at forvandles

til Enge. HMatthiess.DetgamleLand. (1942).
163.

3) m. h. t. (kar i) levende organismer.

3.1) (især med.) m. h. t. menneske ell. dyr:

V. hj. af tappenaal (trokart), kanyle osv.

stikke hul paa aare, kar, blære, hulrum olgn.

20 og faa den vædske, der findes der, til at flyde

ud; tidligere spec. m. h. t. behandling af

vattersot (jf. VSO.); dels m. vædsken, dels m.
personen (organet) som obj. Hahd har Vatter-

sot baade i Brystet og Underlivet, Gicht, sort

Guulsot og Trøske. Hånd er bleven tappet.

Luxd.Dagb.1.266. Koen blev tappet (med en

Trokart) for Trommesyge. DÆi^. Manden
(paa hospitalsstuen) var blevet tappet for

Urin flere Gange i Døgnet. HSeverinsen.SM.

30 234. især (jf. Blodtapningj i forb. tappe
blod (af en), aarelade. det Blood mand tap-

pede af mig . . hialp mig . . Feberen blev jeg

q\it.LTid.l729.137. jf. aftappe: *Nu svæk-
kes ikke meer Natur, |

Ved Blodet af at

ta.^^Q.Oehl.XXIII.49. det forekommer mig
. . at du ikke, som du skrev, har faaet det

onde Blod rigtigt tappet ud, men at du
tværtimod bringer en Deel galdeagtigt Blod

med fra Fangenskabet. ing'.Ei^.y///.iS2.

40 ofte i (spøg., iron.) udtr. for at saare ell.

dræbe: Ludovicus 14 . . satte sig med ald

Magt fore . . at tappe noget Blod af de

kaade Hollændere. Holb.Intr.II. 184. I et

Land, hvor man af og til tager Hovedet af

sine Konger, jager sine Kejsere i Land-
flygtighed og tapper de højeste Lag i Sam-
fundet for hvad de har af raaddent og over-

flødigt Blod.^ørMp.//.39. 3.2) (fagl.) m. h. t.

(eksotiske) planter, hvis saft udvindes ved

50 snit i den levende plante; dels m. saften, dels

m. planten som obj. Deris Drik . . tappes oven

af Cocos-Træe. Pflug.DP.805. Naar man tap-

per dem (o: palmetræer) . . saa løber et brunt

Vand, saa tyndt som Valde, i de derunder

satte K&T. Reiser.11.41 6. Mange . . Naale-

træer tappes for Terpentin, idet man saarer

Barken og opsamler den udflydende Ter-

pentin. Suenson.B.II.62.

4) overf. anv. af bet. 1-3. 4.1) m. h. t. en

60 persons ell. (navnlig) en befolkningsgruppes

kraft. Veiene vare elendige, to Skridt Jrem
var eet tilbage, det tappede Kræfterne fra

os.HCAnd.SS.IV66. Tapper Goldschmidt nu
saaledes sine Hovedpersoner for Kraft og
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Karakter, saa giver han dem Erstatning i

Tro, Begeistnng.Brandes.il.457. alle Euro-

pas store Folk vil være paa Fallittens Rand,
tappet for en stor Del af den dygtigste og

kraftigste Ungdom og Manddom. JiliJense«.

FridtjofNansen.(1926).159. 4.2) (spøg.) m.

h. t. penge, ejendom olgn. I skal tappes inden

I gaar. 6 Kr. pr. l^æse.OBemon.ML.lS.
naar Byen trængte til Penge, tappede man
blot Jødernes Pengekister ved vilkaarligc lo

Udskrivninger. VVed.BB.51. han (besluttede)

sig til at tappe sit Firma for saa megen
likvid Kapital, at han kunde sikre sin Søns

V dda.nne\se. LecJiFischer.A.180. 4.3) {vel til

udir. som tage tappen af tønden (se I. Tap 1),

tapløbe! ost.; maaske dog til dels lydord, jf.

II. tap, III. tappe; jarg., nu 1. br.) om hurtig,

tankeløs snakken: plapre (løs), der (gik)

Hul paa nogle Fruer af Ejegods-Racen:
„Der kunde man bare se"! tappede de 20

los. „Hvad ha'de de ikke altid sagt?" Wied.
LO.66. nu mener (hun) hun kan tappe
paa igen. KBecker.B.207.

5) (jf. tapløbe osv.; sj.) m. subj.-skifte.

•

strømme (voldsomt) ud. (især i forb. som
tappe (ud) af noget^. Blodet tappede ud
af den (0: en saaret hest).HCAnd.SS.VIII.
337.

6) (nu 1. br.) lukke, stoppe (et hul,

en beholder) v. hj. af en tap. „slae tap i 30

noget'\ Moth.T54. || Tappe til . . slae

tap i et hul. smst. tappe et Anker til.

VSO. D&H.
7) (tøm., snedk.) til I. Tap 2.i. 7.1) for-

syne (et stykke træ) med tappe. Moth.
T54. tappe et Losholt.U-SO. 2 særlige Ma-
skiner (i snedkeriet) behandler Træet, naar det

kal stemmes, tappes eller slidses. BerlTid.^*U

IS82.M.2.sp.l. 7.2) (jf. dyble; fæste (et stykke

træ i et andet) ell. forbinde (to stykker træ) 40

t. hj. af tappe (og taphuller). Spær og
Hanebaand . . samlet (tappet) med fornaglet

Tap i l.'8Lphul.DanmKirker.XII.21. især i

forb. m. ftræp. som gennem, paa, over ell.

(navnlig) (ind, ned,op)i (jf. i-, ind-, ned-
tappe^. en Bjælke, som er lagt tværs over
Aabningen, og som bliver tappet ind i

^tolpenie, som danne Sideindfatningen af

i)ør- eller Vindues-Aabningen./''orA:/A/urere.

18. Ristbjælkeme blive tappede paa Pæle. io

gmst.107. Spærene tappes ned i Bjælkerne.
MølllI.VLå. over Pælene tappes Hamre.
(U.XIV800. i ældre Bondergaarde og Huse

ira Tiden for ca. 18(K) tappede (man) Bjæl-
kerne igennem Vægstolperne. /^oi/7/<iaIi.Z)en

i'imlelMtid8by.(1944).12. \\ tappe sammon,
' ff. sammentappe^ samle med tappe, tappe

Il Dør sammen. FagOSnedk.
8) {maaske efter eng. tap) til I. Tap 2.8:

kære gevind i el hul v. hj. af en tap (se u. 60

Tapning b).

9) (næppe i rigsspr.) skære en tap af;
til I. Tap 3: Naar Lysene var tykke efter

Onske, blev de „tappede", d. e. den kegle-

formede Spids, der havde dannet sig paa
Enden af dem, skaaret 3ii.Feilb.BL.122.

III. tappe, V. ['tabe] -ede. {efter eng.

tap; egl. lydord, jf. tippe samt II. tap; 1. br.}

frembringe en let klaprende lyd; spec:
skrive paa maskine, (han) tapper paa en
Skrivemaskine. B.T.*'/iii933.8.sp.i. saa om-
sider tappede han med een Finger følgende
l)ej)eche.Waugh.GodtStof.(overs.l944).136.

Tappe- i ssgr. til II. tappe ell. (underti-

den, se fx. u. Tap-bor, -leje. Tappe-maskine 2,

-mortér, -slag, jf. u. Tap-draabe, -dryp,

Tappe-kar ofl.) til I. Tap; om vekslen ml.

Tappe- og Tap- se u. Tap-; foruden de ndf.

behandlede kan nævnes: I) (fagl.) til II.

tappe 1, fx. Tappe-aabning, -apparat, -dreng,

-fad, -hal, -rør. 2) (tøm., snedk.) til II.

tappe 7 (ell. I. Tap 2), fx. Tappe-apparat,
-arbejde, -skive (Møhelsnedkeri.[1937J.169).
-bor, -dannet, -draabe, -dryp, se

Tapbor osv. -hov, en. (til II. tappe 1;

fagl. ell. dial.) spec. om hov (II.l.i), kar,

hvori urten fra mæskekarret udtappes. Moth.
T54. Olufs.NyOec.1.158. Tap-: Den gi. By.
1934.28. -hal, et. se Taphul, -kar, et.

{ænyd. d. s.; til II. tappe 1 (ell. I. Tap 1);
fagl. ell. dial.) kar (med taphul i bunden),

hvoraf noget tappes; spec. om mæskekar.
Moth.T54. Naar Humlen er kogt nok . .

heldes dette Afkog tilligemed Humlen i

Ta^^ek&rxei.Olufs.NyOec. 1.158. jf. Feilb.

Tap-: StevnsBjev.21.24. \\ overf. Saadan et

Tappekar (o: om en krovært) har at tie stille,

naar Godtfolk ta.leT\Drachm.FÆ.163. f
-kro, en. [II.I.2] kro, hvor der udskænkes
(tappes) stærke drikke. *Han gav sig siden til

at holde Ta.Y>]^e-KToe.FrHorn.SomnPoet.86.f

-kwlder, en. [II.I.2] {ænyd. tappe kieldor)

kælder med udtapning af stærke drikke, holde

aaben Vinhus og T apkælder. Cit.l733.(Per-

sonalhislT.1938.162). -leje, et. se Tapleje.

-mattkine, en. I) [II. 1] (fagl.) maskine,

V. hj. af hvilken øl, mælk osv. tappes paa
flasker. Frem.l926/27.II.23. Bryg.(1941). 2)

(til II. tappe 7 ell. 1. Tap 2.i ; tøm., snedk.)

maskine til fremstilling af tappe(arbejde) (tap-

ning). Thaulow.Træ.(1912). 141. Møbelsned-

keri.[1937J.174. Tap-: Ugcskr.JHetsv.1924.

A.674. Tømrerarb.385. -morter, en. (til

I. Tap 2.2^ ^ mortér (af ældre type), der er

ophængt i tappe (jf. Ilængemortér^. Mil
TeknO.186. OpfB.*lI.131.

Tappen-, i ssgr. se u. Tap-.

Tappe-naal, en. [II.3.i] (vet., med.;

jf. -spyd^ naaleformet instrument til udtap-

ning af vædsker; trokart. Viborg.(PhysIiibl.

VI.31). Meyer. (u. Trocart;. D&H.
Tappen-Mtre^:, en. {ænyd. tappun-

strich ; fra nt. tappenstreke, ty. zapfenstreich,

af ty. zapfen, lap, og streich, slag (jf. Streg

1); egl. vistnok: det at slaa tappen i tønden;

i videre anv. om et (muligiis af Wallenstcin

indfort) militært signal, der befalede marke-
tenderne at standse udskænkningen; jf. u.
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I. Tap sp. 5i6** smnt Tappeslag, Tapto ; især

)iØ I) militært signal (opr. trommesignal, ved

højtideligere lejligheder udført af tromme og

fløjte ell. fuldt orkester), der spilles i kaserner,

kantonnement, lejr, garnisonsby osv. om afte-

nen for at tilkendegive, at tropperne skal være

i kvarteret og begive sig til ro; i viaere anv.

om det, at en ell. flere mindre afdelinger mar-
cherer rundt i byen og spiller dette signal

(samt andre melodier) ell. om en saadan \o

mindre afdeling. LTid.l738.30. Da (Goethe)

generedes af stærk Lyd, gik han hver Aften
ved Siden af Trommeslageren i Tappen-
stregen, til Lyd ikke generede mere. Roos.

Goethe.(1932).95. \\ i forb. slaa (sjældnere

tromme. HCAnd.SS.III.239. blæse. Pont.

EK.87) tappenstreg. MR.1772.406. Fisker.

SøO.117. jf. u. bet. 3. || i forb. som der er
tappenstreg. Det er Kongens eller Dron-
ningens Fødselsdag. Kl. 9 Aften er der 20

Tappenstreg. Med klingende Spil drager den
ud fra Hovedvagten. ^avids./£Z.277. Rock-
stroh.Hær.II.144. tappenstreg ell. (nu kun)
tappenstregen gaar: Tappenstreeg er

gSi8i.en.vAph.(1759). Tappenstregen gik, saa

det rystede i det gamle Bindingsværks Huus.
HCAnd.SS.I.Suppl.l63. \\ som tidsbetegnelse.

om nogen sig der lengere end til tappenstræg
. . opholder. Cit.l713.(KbhDipl.V111.269).
„her maa Ingen staae efter Tappenstregen", 30

gjentog Skildvagten. C5ern^.F/.2(?3. 2) mili-

tært musikstykke, march, beregnet til at spilles

ved tappenstregen (1) (se nærmere Musikhist
Arkiv.1.60. KLindhard.KlingendeSpil.(1932).
42. om forholdet til den melodi, der kaldes

Retræte (3), se spec. HistMKbh.2R.Y557.
MusikhistArkiv.1.252.27O ff.). den Sang, som
hiin store Digter har skrevet til Melodien af

den gode, gamle, velbekjendte, patriotiske

Tappenstreg.5ei&.Poe^Tr244. naar Garden om 40

Efteraaret sidste Gang trak op til en anden
Melodi end den sædvanlige Tappenstreg.
HBegtr.DF.I.40. 3) (nu sj.) overf., om voldsomt

trommende ell. klaprende lyd (spec: tænder-

klapren), (punchen) modtoges med en Tap-
penstreg, der hamredes paa Bordet, saa

Glas og Flasker klinede. Goldschm.1.206.

Ude fra Cellegangen trommede den rappe
Tappenstreg af Knoer i Skabsvægge. ORung.
SS.107. (vi) leer, om endog Tænderne af 50

Kuld slaaer Tappenstreg i vore Munde.
KbhAftenp.l784.Nr.ll<&12.2.sp.l. Leop.GK.
41.

I. Tapper, en. flt. -c. {ænyd. tappere

i ssgr. som vin-, øltappere, nt. tapper; til

II. tappe (1); især fagl.) person, der tapper;

nu spec. om arbejder, der passer en tappe-

maskine. PoU*/iil903.2.sp.3.
II

m. h. t. for-

hold i ældre tid dels (jf. Skænker I.2) om
person, der ved gilder ell. sammenkomster eo

tappede drikkevarer (og bød dem rundt); dels

(navnlig i ssgr. som Vin-, Øltapper^ om per-

son, der i erhvervsøjemed udskænkede og solgte

stærke drikke. Moth.T54. *tag du Dranker-

Hoben bort,
I

Og troe mig. Tapperen vil

komme da til kort. Anti-Spectator.114. *Mads
Tapper (0: en kromand). Ing.VSt. 31. de
Skælmer af Tappere har blandet Vand i

Saften (0: vinen), — de tror nok ikke, jeg

kan taale Noget længer. Gjel.HS. 115. Bornh.
Samlinger.XVI.(1925).176.

II. tapper, adj. ['taber] (ftsLT^ter (Pflug.
DP.524) ell. taffer (LTid.1740.544). —
nu kun dial. (Feilb.I.177) dapper. Sort.

HS.a4^. Holb.NP.A4': Dumetius.III.92).
best. f. og flt. tapre, tidligere ogs. tappere
(Gram.(KSelskSkr.IV.260). Schousbølle.Saxo.

10.36.55); i best. f. (ent.) ogs. undertiden tap-
per ^dend tapper JuliaLn\is.Holb.Intr.I.155.

smst.116); superl. taprest ell. (nu næppe
br.) tapperst (sa.Hh. 1.402. Mali. SgH. 462).
(ænyd. tapper (tapfer) og (oftest) dapper
(dapher); fra ty. tapfer (mht. tapfer, dapfer,

fast, tæt, tung, betydelig, senere ogs.: modig,
oht. tapfar, tung), (m)ni. (og holl., fris.)

dapper; egl. vist sa. ord som no. dial. daper,
stille, nedslaaet, drægtig, oldn. dapr, tung,

nedslaaet; grundbet. muligvis: fast, fyldig,

tung, stærk)

1) (nu kun som videre, spøg. anv. af bet. 2,

jf.: „lignelse viB det som er st6rV\ Moth.D40;
især gldgs. ell. dial.) svær; kraftig; vold-
som, et dappert (0: langt) par skeg. smst.41.

*Ud paa Gaden . .
|
Sprang jeg vred og bister,

I

Slog min tappre Stok itu
|
Paa en lang

Fhilister. Heib.Poet.Y149. \\ om naturfæno-

mener. *Som tapper Storm fra Syden han
(0: Njord) Østenvinden tvang.Oehl.XXIX.
189. (en) Kulde, saa tapper som man kan
have den paa den Tid i I)&nma.rk. Kold. D.49.

Tappert trommede Regnen paa Ruderne.
Gjel.T.237. en tapper winter. Feilb.

\\ (jy.)

om dyr ell. person: firskaaren; kraftigt bygget;

især om kvinde: trivelig; bidtet; net. dapper
(olgn.). Feilb.I.177. jf. smst.IY94.xxxiv.

\\

t det har en tapper gang, det gaar godt fremad.

Rostgaard.Lex.T20a. \\ drikke tappert,
{ænyd. d. s. (Kalk.I11.142a^^); tilsvarende

udtr. i SV., ty.; især arkais.) drikke kraftigt.

MO\{„i dagl. Tale"). Kierk.Vl.34. VSO.
Brandes.VIII.205.

2) om aandelig egenskab. 2.1) (nu især som
spøg. ell. iron. anv. af bet. 2.2) som viser

udholdenhed, standhaftighed under
modgang, prøvelser , vanskeligheder
olgn.; standhaftig; stærk. (dial. ogs.:

dygtig. Svenskerne, det var tapre Fiskere.

AarbLollF.1942.54. ell. haard, streng: dap-

per. Feilb.1.177). „som har et høit sind, og

lader sig ei røre af nogen modgang". il/o<A.

D40. et dappert hierte lader sig ei anfegte af

det, at lykken gåer im6d.swsi.47. *Du druk-

ner ikke. Jøde! vær kun ta.Y>per IIng.RSE.

VI.42. Hvis Agerhønsekyllingerne har over-

levet det Regnskyl, vi har haft i den sidste

Maaned, saa er de ta]^Tpre.Bogan.II.103. Inga

smiler et lille tappert smil. HNorlev.L.8. ||

som adv. De mange Smaaforelskelser, han
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tappert havde udstadet. Ing.EF.11.223. ar-

beide tappert. AfO.* („i dagl. Tale"). Gustav

sled tappert i det for at synke Vandgrøden.

OThyreg.PS.106. \\ (jf. u. dristig l.i ; 1. hr.) i

forb. m. ved. Lasse masede paa for at blive

paa Siden af de andre, han var ikke rigtig

tapper ved at være ene med Karna. 4ndiVx.

PE. 1.235.
Ij

t forb. holde sig tapper(t),

(jf. u. tapperlig 1) ikke give efter (for sincLsie-

vægelse, smerte olgn.). MO.^ Jeg holder mig i'o

tappert, endnu har ingen svensk Mo kunnet
bedåre mig. Schack. (PersonalhistT.1908.8).

(jeg saa) den ene efter den anden faa ondt

(o: pcM en sørejse) . . jeg holdt mig saa tem-

melig tapper, dog fik jeg . . hjerteondt et Par
G3inge.JCLund.Er.46. Hun, der havde holdt

sig tappert indtil nu, maatte endelig lade

sine Taarer \ohe.Søiberg.KK.I.134. 2.2) (egl.

spec. anv. af bet. 2.i ; nu opfattet som hoved-

bet.) som i krig, kamp olgn. viser stand- 20

haftighed, (personligt) mod, uforfærdet-
hed, kampiver; modig (I.2); kæk; frygt-

løs; dristig; ikke bange ell. fej. (i talespr,

ikke sj. spøg. ell. iron., jf. Feilb.). der seer jeg

Keiserens Søster-Søn den tappere Ulysses

koinmeT.Holb.Ul.1.4. denne dappere Jeg,

som dend Cujonske jeg maatte kuuske for.

KomGrønneg.1.190. Naar Mod og Stand-

haftighed foreene sig i Strid og Feide, da
kiender man den Tappre. Han gaaer kiek 30

mod Fienden: han forsvarer sig, sit Land,
sin Konge, til det yderste. Mall.SgH.275.
tappert Heltemod. Oehl.V179. „Skulde jeg

gjore alle mine tappre Officerer til Admi-
raler,'" svarede Kronprindsen, „saa fik jeg

jo ingen Lieutenanter og Captainer." fiar/od.

F.^(1S53).644. *Jeg vil sjunge om en Helt . .

I
Om en Herre, kjæk og bold,

|
Om den tapre

Tordenskiold. GRode.FU.76. omgjorder Eder
og værer tappre (Chr.VI: duelige^ Folk. 40

lMakk.3.58. se ogs. u. 1. Kriger, Landsoldat

1, Skrædder l.i, Soldat sp.l344'* If om
handling, bedrift, de gamle Danske havde
ved deres tappere bedrifter indlagt dem
nogen isxe.Holb.DNB.152. Uagtet den tap-

perste Modstand trængde Oprørerne sig dog
igiennem ind i Kirken, og Kongen blev

dræbt. Mall.SgH.172. byen blev erobret efter

et tappert forsvar
j || som adv. den (by)

som holdte sig længst og forsvarede sig tap- 50

perst, var Bremerførde. Slange.ChrIV.1298.
•Mit lidet Sværd, min Skimring

|
Skal tap-

pert stride. OeW.XXX.65.
Tapper^hed, en. (f Dapper-). det at

no'rc tapper; især til IL tapper 2.2 (sml. VSO.
MO.). dapperhéd hår to gaver, smertes og
deds torågt.Moth.D41. den Danske Militie

(har) mistet meget af sin gamle Tapperhed
(ortg. BTBiVo\ire).Holb.lJH.*I.339. »Vort Fø-
deland var altid rigt

|
Paa raske Orlogshelte, 60

I
Der elskte Tapperhed, som Pligt. Rahb.Poet

F.I.185. 2Makk.l5.17(1871; se u. Dyd 2.\).

II
i forb. m. ord af lign. bet. (jf. ogs. u. Kon-

duite 3). *Rantzow8 Dapperhéd og Dyd.

Cit.l707.(NkS4°820.137). især i forb. m.
Mod: Schousbølle.Saxo.153. eenhver i Orlog
(skal) vise sin Troskab, sit Mod og Dapper-
héd. (S'øÅ;ngfsJ..f'i752/^9>33. som modsætn. til

Dumdristighed, Forvovenhed (ell. Kækhed,
se PEMull.'172): forvouenhed aber dapper-
héd eltex.Moth.D41. Nørreg.Naturr.126. Mod,
der vel . . hos os i sin Grund er en dyrisk

Egenskab; men som, ordnet ved Fornuften,

uddanner sig til Tapperhed og ikke udarter

til Dumdristighed. Ørs<./7/.55. || hertil ssgr.

som fx. Tapperheds-bevis, -medalje (LovL.
1V.81. Sal.^XXIII.89. KMunk.S.69), -prøve
(Skuesp.VIII.lOl. AOlr.DH.II.275), -tegn
((han var) med i Verdenskrigen og hjem-
førte de allerfineste Tapperhedstegn. Tiisfc.

1937.11.361).

Tapperi, et. flt. -er. vbs. til IL tappe

(1) ell. (især) sted (i vinhandel, bryggeri osv.),

hvor aftapning finder sted. (oftest i ssgr. som
Vin-, Øltapperi;. AchtonFriis.DSØ. 1.271.

Bryg.(1941).

tapperlig, adv. (og adj.). ['tabarli]

(•f dapperlig. Moth.D41. Gram.Nucleus.

1770). som adv. ofte tapperligen, se ndf.

{ænyd. (som adv.) tapper-, tapfer-, dapper-

lig(en), ty. tapfer-, dapferlich(en), jf. glholl.

dapperlike(n), hurtigt, kraftigt; nu kun arkais.)

I) som adv.: tappert; vist kun til II. tapper

2.2. dem, der stridede tapperligen for fæ-

dernelandet. Holb.DNB.95. Uagtet Potua-

nerne ere meget øvede i Krigssager, og,

naar de angribes, slaae tapperligen fra sig,

paaføre de dog aldrig selv nogen Krig.

Bagges.NK.121. jeg vilde ønske, at jeg havde
kunnet blive staaende, og figtet saa tapper-
lig som }i.onsieux. Holb.Jean.V3. CBernh.II.

116. (spøg.:) * mangen bly, undseelig Pige
|

Som Kone tapperlig til Pidsken t&'ex.Blich.

(1920).V11.72.
II (jf. II. tapper sp. 833*«)

i forb. som (for)holde, te sig tapper-
li g( en). Pflug.DP.900. det Tyrkiske Krigs-

folk, som i alle andre Tilfælde havde for-

holdet sig vel og tapperligen. ^o/i!>.///t./.3S0.

•hun saae sin Søn at tee sig tapperlig. Fr
Horn.PM.76. 2) (sj.) som (attrib.) adj.: (i

forb. m. vbs. olgn.): tapper (2.2). (iron.:)

hans tapperlige Mord paa svagere, og . .

værgeløse Mennesker. Horreb. II.496.

t Tappe-slag, et. {nt. tappenslag;

til I. Tap 1) d. s. s. Tappenstreg 1. (irid-

finde sig) inden Tappe-Slaget. ChrVsKrigs
Art.Hl^. -slæde, en. se Tapslæde, -spya,
et. [1 1.3.1] (jf. -naal; vet.) instrument, hvor-

med man stikker (tapper luft af) et kreatur,

der har trommesyge; trommespyd. Abildg.S

Viborg.F.122. Stockfleth.S.113. -stang, en.

(jf. -stav; til IL tappe 1 (ell. I. Tap 1);

fagl. ell. dial.) stang (i den ene ende formet

som en tap), som ved brygning (efter ældre

skik) anbringes i taphullet paa tappekarret

for at regulere aftapningen af urten og hindre

hullet i at blive stoppet af rostehalm olgn.

Moth.T54. CReimer.NB.203. Tap-: Aakj.
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BT.39. EUss.in.243. -stav, en. (til II.

tappe 1 (ell. 1. Tap 1); jagl., dial.) d. s.

Moih.T54. Olufs.NyOec.1. 141. Paa Koste-

skafter og Tappestave gik (heksenes) vilde

Ridt gennem Luften. NordsjællF. II. 184.

Tap-: JVJens.VO.266. SjællBond.96. -sted,
et. se Tapsted.

Tappet, et. se Tapet.

Tappe-tønde, en. (jf. -hov, -kar; til

II. tappe 1 (ell. I. Tap 1); bryg.) tønde med \o

laf(hul) i hunden, anvendt som bryggekar.

Tap-: Høegh.AJ.520. -vand, -ventil,
se Tap-vand, -ventil.

tappissere, tappitsere, se tapet-

sere.

tapre, v. [itabra] -ede. (afl. af II. tap-

per (2.2); sj.)refi.: spille tapper. (Hørups)
Modstandere (bliver) i en Vane, som de nem-
mede, mens han var levende, at tapre sig

udenfor S^ydviåde. JVJens.NV135.
tap-rende, v. (nu 1. br.) d. s. s. -løbe.

(han) skar sig en stor Flænge inde i Haan-
den, saa Blodet taprendte deTatCMølLM.
III.275. Regnen tager til. Nu og da tapren-

der det fra Loftet (o: i vognskuret). MLorent-
zen.FG.137. -riffel, en. [2] (jf. -gevær; ;^,

m. h. t. forhold omkr. 1850) riffel, hvor der

i bunden af kammeret er anbragt en staaltap,

hvis spids ved ladningen trænger ind i pro-

jektilet og udvider dette. MR.1849.394. den 30

store Tapriffel, som tyngede . . i Armen.
Rist.ER.28. Rørd.JE.85. -rod, en. [3.2] (jf.

-dannet; bot., nu næppe br.) pælerod. vAph.
Nath.VI.528. Amberg. -sinke, en. [2.i]

(jf. Sinktap; snedk.) ved sinkeforbindelse:

hver af de forholdsvis smalle, mod enden
tilspidsede sinker, der passer ind mellem de

bredere svalehaleformede hulsinker paa det

andet bræt. Arbejdsløn.49. Møbelsnedkeri.

[1937].231. -skrue, en. [2.3] (jf. Skruetap; 40

skruebolt, hanskrue (mods. Hulskruej;
spec. (som afløsning af Pindbolt 2) om bolt

med gevind i begge ender (DanskStandard.
nr. 9.(1929)). NordConvLex.V300. Wagn.
Tekn.271. -slæde, en. [2.i] (snedk.)

hjælpeapparat (jf. I. Slæde 2.3J til fræse-

maskine (til skæring af tappe). FagOSnedk.
Tappe-: Møbelsnedkeri.[1937].169. -stang,
-stav, se Tappe-stang, -stav. -sted, et.

(til II. tappe 1) sted, hvor man (v. hj. af 50

en tapventil olgn.) kan aftappe noget (vand

af vandrør olgn.). MinisteriernesMaaneds-
blad.l928.108.sp.l. Tappe-: HFB.1936.346.
-stol, en. spec. [2.2] (0) om forsk, indret-

ninger, hvori ell. hvorpaa en tap hviler, fx. i

mølle (SprKult.I.117), i drejeskive (DSB.
Banebygn.72). -stykke, et. (fagl.) især:

1) [1] stave (i anker) med taphul. UfF.(sdjy.).

2) [2.i] stykke tømmer, hvorpaa der er skaaret

tappe. AMikkelsen.Sløjdlære.(1894).328. Mø- 60

belsnedkeri.[1937].230. 3) [2.2] den del af et

(dør)hængsel, der bærer tappen. AMikkelsen.
Sløjdlære.(1894).301. 4) [2.2] X den del af en
kanon, hvorpaa tappen sidder. Harboe.MarO.

191. -sætter, en. [2.3] indretning, hvor-

med en skruetap skrues fast i et metalstykke
(bestaaende af en høj møtrik, som skrues noget
ned om tapenden, og en skrue, som skrues ned
i møtrikken). OpfB.HIl.179. DaEngTeknO.
-tand, en. [3.i] (tandl.) overtallig tand af
tapform (der sidder indkilet i tandrækken);
Embolus. Sal.XVII.933. Ravnsgaard.Tænder
ogTandpleje.(1936). 7. -to, en. ['tabto] {fra

nt. tapto, holl. taptoe (hvorfra egs. sv. tapto,

eng. tattooj, af tap, tap, og to(e), til, egl.: „tap-

pen i" ; ^ ell. nu især 4> (i marinen)) d. s. s.

Tappenstreg 1. Den sædvanlige Tappenstreg
eller „Tapto", som den ogsaa kaldes, er mere
stilfærdig (o: end tappenstregen ved kongens
fødselsdag), en lille Kommando med en
Underofficer i Spidsen og en Trommeslager
gjør nu Tur Torvet rundt. Davids.KK.277.
Vagtskud skydes i Fredstid og til Ankers i

danske Farvande til de normalt reglemen-
terede Tider for Reveille og Tapto. jBarden/Z.

Søm.11.217.
II

i forb. blæse, slaa tapto
ell. taptoen gaar: Naar . . Tapto er slagen

(skal alle) forføje sig til Koie.SøkrigsA.(1752).

§673. Klokken var 9, Tappenstregen, Tap-
toen, blæstes. VKorfitsen.TO.1.60. lidt efter

slog Klokken ni, saa gik Taptoen. WCarsten-
sen.DengamleSkole.(1882).267. || som tids-

bestemmelse, være hjemme ved Taptoen.
smst.317. efter „Tapto" skulde alt Holmens
Folk holde sig til Huse, om de ikke var for-

synet med Fa.sséTseddel.ThEw.FD.1.11. jf.

Tap to tid. Hag.'IX.298. -to, v. (1. br.) tø,

saa det tapløber (af smeltet sne fra tagene

olgn.). Saa begyndte det da endelig at taptø.

PoU''/»1941.3.sp.3. -tønde, en. se Tappe-
tønde, -udtrækker, en. [2.3] red-

skab til udtrækning af (skrue)tappe (jf.

Skrueudtrækker;. DaEngTeknO. f -urt, en.

(ty. zapfenkraut; til I. Tap 3.1 ; efter det lat.

navn Uvularia, af lat. uvula, drøbel; planten

anvendtes som lægemiddel mod hævelser i

drøbelregionen; jf. -blomst samt den nær-

staaende Drøbelurt) 2? den til liljeordenen

hørende Uvularia. Kjærhøll.FB.450. -vand,
et. (ænyd. tappe-vand; til II. tappe 1; fagl.)

vand, der ud- ell. aftappes; nu spec. (vel efter

eng. tap-water; fagl.) om, vand i varmtvands-

anlæg til aftapning (i modsætn. til vandet i

varmeapparaterne). PoU^/iol939.7.sp.2. Tap-
pe-: Molb.HO. -ventil, en. (til II. tappe

1; jf. -hane; fagl.) ventil til aftapning (af

vand paa tapledning). TeknLeks.1.536. selv-

virkende Tappeventiler til Beholdere for

brandfarlige Stoffer. IngBygn.l940.112.sp.2.

Tar, en. se 1. Tadder.

Tara, en. ["ta-r«] ftTar(r)e. Moth.T58.
TBruun.VI.204). besi. f. taraen ['ta-|raJan]

flt. (sj.) taraer ['ta-|ra-8r] (Rigsdagst.A. 19061

07. sp. 2435). (ænyd. tara (Gardnerus.Flori-

legiumArithmeticum.(1633) .Ll''^) ; gennem ty.

tara, holl. tarra fra ital. sp. tara; opr.

arab.) I) T vægten af en vares indpak-
ni ti g, som fradrages bruttovægten ved be-



837 Tarantel Tarlatan 838

regning af nettovægten; ogs. om fradrag
derfor. Cit.l794.(SøkrigsA}Rrrr4^). Hauch.
RF.II.9. Hage.^219. || hertil ssgr. som Tara-
beregning, -fradrag, -godtgørelse, -reg-
ning (Cramer.(1762).107. BornhHaandvEr.
10), -Tejning (fx. af godsvogn), -vægt.

||

t videre anv., om afkortning, fradrag i al alm.
JensSør.II.60. * Forst beregn af al Din
Kundskab Tåren (o: det værdiløse, unyttige),

I

Kom saa hvad Du ikke veed ihu:
|
Føler lo

Du da ikke selv hvor liden
|
Du i det Uen-

deligfi sta.a.eT.TBruun.VI.204. nu vist kun i

(fagl.) ssgr. som Tara-areal, -størrelse (o:

(størrelsen af) det areal, som ikke (kan) ud-
nyttes i et lokale). HFB.1936.xvill.614.

2) (fys., kern.) smaalegemer (hagl olgn.),

hvormed vægtforskel udlignes ved vej-
ning (tinar en talværdi for belastningen er

uden interesse). Christians.Fys. ^1.(1892).337.
REHRasmussen.MekaniskFysik.(1944).57. 20

I. Tarantel, en, [tBrBn'tæl'] ell. (nu
sj.) [ta"rBn'd(a)l] (jf. Ing.Reiselyren.II.(1820).

191. FJHans.PS. II. 253 (c\3 Reisemantel).
Meyer.^-* Saaby.^-* samt fit. tarant(e)ler ndf.).
(ogs. Tarentel [t'Br(9)n'tær] ENielsen.Dan-
marksEdderkopper.(1928).131.133.

jf.: Ta-
rentelens Bid. AWHauch.(1799).487. f Ta-
rantella. HCAnd.BCÆ.II.238. f Tarantul.
LTid.1737.232. vAph.Nath.II.121. Riber.I.

213). flt. -ler ell. (nu sj.) tarant(e)ler 30

(LTid.1725.720. Bergs.MS.1,2.127.178. Saa-
^y-^'*)- (gennem ty. tarantel (f tarantul) fra
ital. tarantola, jf.\eng.holl. tarantula, /r.taren-
tule ; afl. af det ital. bynavn Taranto

; jf. II. Ta-
rantel; zool.) jagtedderkop af slægten
Hogna (ell. Lycosa, Tarentula), spec. den i

Sydeuropa (især Syditalien, omkring Ta-
ranto) hjemmehørende Lycosa tarentula (hvis
btd mentes at fremkalde hysterisk danseraseri;

jf. II. Tarantel;. Mofh.'T30. Cuvier.Dyrhist. 40

11.112. Bergs.MS.1,2.178 ff. Lieberkind.DV.
111.285. uegl. ell. i sammenligning: *den for-

færdelige Fyr (0: Napoleon),
|
Tarantelen

imellem Bierne —
|
En Hval imellem Sild.

Bagges.Ep. 187. (han) foer en tidlang afsted
som om han var bidt af en Tarantel. JS/icA.

(1920).XV111.202.
II

hertil Tarantel-bid,
-dans (Raff.(1784).205. Bergs.MS.1,2.212.
jf. II. Tarantel;, -epidemi, -gift, -skorpion
(se Brphm.Krybd.699. BøvP.II.490), -stik. 50

II. Tarantel, en. [tBr^n'tær] (tidligere

ogs. Tarantellc [fBrsn'tæla ell. m. fr. udtale]

Bergs.(Nalurhist.Tid8skr.3R.III.(1864-5).324)
ell. (m. ital. form) Tarantelia [t^rcn'tæla]

Rødt.D.(1856).97.Bournonville.Napoli.(lH42).
5. Hauch.MfU.85. jf. Sal*XX11 1.92). flt.

-ler. (ty. eng. tarantelia, fr. tarentelle; fra
ital. tarantelia, afl. af bynavnet Taranto; ;'/.

I. Tarantel; dans.) hurtig og voldsom
(bakkantisk) (syd)italiensk folkedans <,Q

(som tidligere mentes fremkaldt af den ved
tarantelbid forcuirsagede hystrriskc tilstand

og tillige anvendtes som kur herimod); ogs.

om hertil svarende musik, »llvo dandser

Tarantellen vel
|
Som hun i Capris By?

VThist.B.17. Frøkenen fra Præstegaarden
vilde spille — en Ta.Ta.ntel. Bang.UA.125.
MusikL.II.381.

I. Tåre, en. se Tara.

II. Tåre, en. se I. Tadder.
III. Tåre, en. ['ta-ra] (især tidligere ogs.

Tarre [it^ra] Moth.T58. vAph.(1759). MO.
JTusch.303. AMatthison-Hansen. UngeSange.
(1891).46). flt. -r. {fra no. tar(r)e, jf. sv.

dial. tåre, oldn. J)ari; Qp ell. (især; nu kun
so7n 2. led i ssgr.) bot.) tangplante; alge

(jf. fx. Gaffel-, Horn-, Knude-, Led-, Orm-,
Ribbeblads-, Tandtare^; ogs. (nu ivxppe br.)

om lav (I) (jf. Land-, Lavta.T{r)e.ASØrsted.

PlanterigetsNaturhist.(1839).93f.). vAph.Nath.
VIII.37. Funke.(1801).II.563. høie skaldede
. . med Lyngspring, Tarrer og Mosser be-

groede SandhsLkkeT.JHLars.HA.I.106. VSO.
dunkle Alger og Tarer fjernt inde i Vandet.
Kidde.AE.11.117. \\ hertil Tare-torsk, (især

no.) \ d. s. s. Rødtorsk. EPont.Atlas.1.648.
Krøyer.II.6. SaVXXIII.635.
Tarentel, en. se I. Tarantel.

Tarif, en. [ta'rif] flt. -fer ell. f -s (Schytte.

IR.II.416.421). (eng. tariff, ty. fr. tarif, ital.

tariffa; opr. arab.; især fagl., T, emb.) forteg-
nelse over gældende satser for (udreg-
ning af) (vare)priser

,
(told)afgifter

,

arbejdsløn olgn. LTid.1728.591. (de) frem-

mede Skippere (maa) betale Told, efter den
med deres Nation havende Taxii.EPont.Atlas.

11.287. Tarif. En samlet Fortegnelse over et

Selskabs Præmier ordnet efter de forskellige

Risikoer i større Hovedgrupper. ForstA:rZ/.

134. de organiserede (arbejdere) der ikke gik

under Ta.niieTne.MartinAHans.N0.112.
||

hertil talrige ssgr., især som udtryk for, hvad
der beregnes efter, svarer til] ell. m. h. t. bereg-

ning (af afgift, forsikringspræmie olgn.) falder

ind under en vis tarif; saaledes Tarif-aftale

(m. h. t. løn olgn.), -betaling, -forening
(sammenslutning af forsikringsselskaber, som
følger en vedtagen fælles tarif. ForsikrL. 134),
-løn(ning), -mæssig, -pakke ((post)pakke,

der forsendes til udlandet i henhold til særlig

overenskomst (mods. Postpakke^. Sal.'XIX.

471), -præmie, -sats, -værdi fTarifværdi

. . er den Værdi, som lovmæssig er tillagt

Glimten. Hage. *616) ofl.

Tarine, en. se Terrin.

Tarlatan, en (Sterm.Textil.(1937).69)

ell. (alm.) et. ['tBr-, 'taTla(|)tan; undertiden

-(i)tan,] (dagl. ogs. Tarletan. Dame-Tidende.
1852.6. Lui8Bramsen.0.194. VKorfitsen.KF.

267). (eng. ty. tarlatan; fra fr. tarlatane;

især Y) meget let, aabent (floragtigt)

(bomulds)siof med silkerending. Meyer.*

Manufact.(1872).396. en gammel Karnevals-

dragt af grøn- og gulstribet Tarlatan. /"r

Poulsen. VN. 103. Lampen var svøbt i Tar-

latan, Stuen stod som et Museum. Lindskov
Hans.G.71.

||
gen. anv. som adj. (og subst.).

en længere Discussion om, hvorvidt de

68*
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„Tarletans" (o: tarlatanskjoler) igrunden ikke

vare for tynde. VKorfitsen.KF.267. \\ hertil

Tarlatan(s) -dragt, -kjole, -nederdel (Bang.

S.230), -skørt ofl.

Tarm, en [tier'rø; ta'rrø] flt. -e ell. (nu

dial.) -er (PJuel.LL.65. BUch.(1920).Vin.

175. jf. Thorsen.72. Feilb.). (æda. tharra

(Harp.Kr.89.97. AM.), sv. no. tarm, oldn.

J)armr, oeng. J)earm, ty. holl. darm, jf. gr.

tormos, taphul, tråmis, mellemkød; egl: {q

gennemgang; hesl. m. dreje, (en) Traad)

I) den i legemets udførselsaabning
endende rørformede del af fordøjelses-
kanalen, hvorigennem føden passerer (fra

maven), idet dens fordøjelige dele optages,

medens de ufordøjelige udskilles; i ent. ofte

(jf. fx. Blind-, Ende-, Tolvfinger-, Tyk-,

Tyndtarm^ om spec. dele af tarmkanalen;

i flt. ogs. (uden for fagl. spr.) m. videre anv.:

indvolde (S&B. jf. Fedtarm^. I.l) i al alm. 20

Holb.Sgan.14sc. *Med dennes (0: sønnen

Vali's) Tarme, med den hede Indvold af
|

Sit eget Barn, til Fieldet bandtes Loke fast.

Oehl.III.237. (kogekonen) gik bestandig

rundt med Saar paa Tarmene af den megen
Sætten-Smag paa Måd. Bang. UA.41. Slim-

hinden i Mave og Tarm. VoreSygd.III.158.

II
(især fagl. ell. dial., jf. ogs. vAph.(1764).

Feilb.) i særlige forb. m. adj., om forsk, afde-

linger, partier af tarmkanalen; jf. Smaa-, 30

Tyndtarm: de smaa (UfF.), tynde
([Thielo.JDen borgerligeHovmesterinde.(1759).

29. Funke.(1798).22. Feilb.) tarme. jf.

Stor-, Tyktarm: den store (Moth.Conv.F
25. WeisbachsCuur.(overs.l755).399. Feilb.),

tykke (Moth.Conv.F25. VareL.(1807).III.

188. StevnsBjev.57) tarm. jf. Hunger-, Sulte-,

Tomtarm: den tomme (WHennings.Mavens
ogTarmenesBetændelse.(overs.l778).50) tarm.

jf. Blindtarm: den blinde tarm. Stevns 40

Bjev.57.
II

i udtr. for (voldeligt) at beskadige

ell. dræbe sig selv ell. andre, (ofte uegl.).

2Makk.l4.46. Saa river vel K. og hun Tar-

mene ud af Livet paa hverajidre. Schand.BS.
149. *mit Sværd hans Tarme gæsted.5røw-
dum-Nielsen.(Isl Sagaer. IL 307). jf. Feilb.

samt: Jeg pudser Gram paa (tyrene). Bliver

den gæve Hund da ikke splittet ad, lige i

Tarmer og Trevler. Elkjær.RK.9. sætte en
til bænks, saa det gjald(r)er i hans tarme, 50

se gjalde 1 slutn., gjaldre 1. spec. svarende til

den u. Præst (sp.2'*s^;
jf. Vogel-Jørg.B0.311)

anførte talem., som udtryk for ønske om to

personers samtidige (forsmædelige) død ell.

undergang: om Interesse (0: egennytte) icke

var, saae jeg med Fornøyelse Narren (o:

Tyboe) hengt ved Pedantens (0: Tychonius'

)

T&rme. Holb.Tyb.IIL7. Hauch.VZ.211. I.2)

om visse dyrs (udtagne, rengjorte) tarme (l.i)

t forsk. fagl. anv. \\ om pølsetarm. Huusholdn. eo

(1799).L168. ISuhr.Mad.^*(1935).131. Feilb.

et skæv tarme, se TV. Skæv.
|| (jf. Katte-

(1), Smaatarm^ om tarmstreng til musik-
instrument olgn. Steners.Ode.53. VareL.*849.

1.3) (jf. Smaltarm 2) i forsk. udtr. for ind-
tagelse af føde, for mæthed ell. sult

|| jf. bet.

1.2: fylde (Krist.JyA.V1.228. jf. Winth.
RF.51), stoppe (Rørd.KK.143) (sine) tar-
me, spise ^megdj.

II
sand olgn. renser tar-

mene, siges bl. a. (spøg.), naar smaa børn
faar sand (fra gulvet) i munden, naar smørre-
brød falder paa gulvet olgn. Mau.7849. Krist.

Ordspr.268.285.
||

plej min tarm, saa gaar
min arm, se II. pleje 1.2.

||
spec. i udtryk for

(stærk) sult(følelse); navnlig i forb. som (have)
slunkne fse M. slunken 2.^), sultne (Storm.
D.(1832).96; se ogs. ndf.), tomme (D&H.)
tarme ell. (nu (i talespr.) især) tarmene
skriger (af sult ell. i livet paa en) (PA
Heib.R.I.125. Ing.EF.11.14. Mau.1.449. jf.:

*Tysl Kan I høre mine sultne Tarme?
Blækspr.1936.29) ell. (sjældnere) det skri-
ger i tarmene (Ing.L.IV162. jf. II. skrige

3 slutn.), ogs. tarmene knurrer (se knurre

1.2), rumler (jf. I. rumle l.i og Tarm-
rumlen^, svi(d)er (se II. svide 6.2^ ell.

(1. br.) brænder (CHans.BK.181) olgn. —
t (andre) talem., ordspr.: Alle se hans bolde

(ell. hvide. CBernh.IIL84) Arm; Ingen sér

hans slunkne Tarm (0: ydre prunk dækker

ofte over fattigdom og usselhed). Mau.8439.
Krist.Ordspr.6. Tom Tarm gjør lad Arm (o:

den sultne arbejder kun slet).Mau.l0359 (se

videre u. lY. lad^. lidt at pille er der jo

endnu — som Sulten sagde, den havde be-

gyndt paa Ta,rmene.AndNx.PE.nL298. 1.4)

(jf. bet. 2; især dagl.) i sammenligninger, om
noget meget (ell. alt for) langt og smalt. Blon-

der, Blondesjaler o. 1. skal lægges sammen,
inden de sættes i Blød (til vask), ellers bliver

de som en T&rm. IngebMøll.KH.232. som en

Tarm traadte ud af Domhusets Bug den
krumme Sukkenes Bro. 0Rung.P.41.

2) (jf. bet. 1.4 og plantenavne som Fattig-

mands-, Hønse- (2), Katte- (2), Kællinge-,

Lammetarm; især talespr.) om hvad der
(i form) minder om en tarm (1), noget

meget (ell. alt for) langt, tyndt, smalt (tøj-

strimmel, lokale, gade olgn.). Levin. (spec.

om lukket gade, „vel provindsielt"^. køben-
havnske Middelstandslejligheder med den
lange Tarm af en Spisestue. VortHj.III,2.33.

Referentlogen var lille, en smal Tarm.
FrejlifOlsen.Enkbh.Journalist.(1922). 121. *0r-

men, den krybende Taxra.TomKrist.P.lOO.

Denne nydeligt snoede Krølle halede de

respektløse Fingre ud til en lang Tarm. TA
Barfod.EnHjærtefejl.(1924).33. || (jf. Tarm-
unge; især dial.) lang ell. tynd person; ogs.

som skældsord til et barn. Esp.493. Det var

en lang, bleg Tarm med Tennisskikkelse.

Gerdes.DeblaaGardiner.(1943).64. Han var

ikke en Tarm som du. MartinAHans.LK.19.
Tarm-, i ssgr. (nu sj. Tarme-j. ['t'Brm-;

'ta-rm-J af Tarm (1). ||
formen Tarme-

er sj. hos Moth., men hovedform ell.

(næsten) eneraadende i pAph.(1759,1764).

VSO. MO. Holst.R.; i SvGrundtv. S&B.
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Saabye osv. afløst af Tarm-
||

foruden de

ndf. paa alfabetisk plads behandlede kan
rwBvnes en del (især fysiol., med.) ssgr. af

Tarm 1, som Tarm-afsnit, -bakterie, -blød-

ning, -bristning, -fistel, -flora, -fold, -for-

snævring, -funktion, -indhold, -infektion,

-kirtel, -lammelse, -lidelse, -lignende, -lys-

ning fjf. Lysning l.i), -muskel, -muskulatur,

-operation, -parasit, -passage, -polyp, -puls-

aare, -saar, -slim, -slimhinde, -smerte, -styk- lo

ke, -svulst, -sygdom, -talg, -tuberkulose,

-tyfus, -udskylning, -væg; endvidere (fagl.)

udtryk vedi ørende tarmes tilberedelse ell. salg,

som Tarm-beredning, -handler, -kone, -mester,

-rensning, -rum, -svend ofl. -aabning,
en. (jf. -hul; anal.) (endejtarmens udførsels-

aabniug. Liitken.Dyr.^310. VoreSygd.II.367.

-aandedraet, et. (zool.) hos visse fisk:

optagelse af luft gennem munden med afgivlees

af ilt i tarmkanalen. Boas.Zool.*491. -aad, 20

et. {ty. darmbad ; med., nu næppe br.) klyster;

lavement. D&H. Tarme-: Molb.HO. Holst.R.

•be^, et ell. (sj.) en (SilkeborgVenstreblad.

"U1915.2.sp.2). (jf. -mos slutn. og Barnebeg,

Beg 3, I. Løbe 3; med., vet.) sortagtigt tarm-

indhold tios nyfødte (Meconium). LandmB.
11.271. -ben, et. (jf. -knogle; anat., nu sj.)

hoft€ben(ets øverste del). Moth.T57. Panum.
117. Tarme-: BWichmand.Underviisningfor
Jordemødre.(1755).4. -betændelflie) en. 30

(jf. -katarr og Blindtarmsbetændelse; især

med.) betændelse i (et afsnit af) tarmkana-
len; spec. om tyndtarmsbetændelse, Enteritis.

Landbo.IV.552. VoreSygd.IJl.175.289. Tar-
me-: W Hennings.Mavens ogTarmenesBetæn-
delse. (overs. 1778). A2v. Apot. (1791). reg.iz.

MeyerM81. -bevaegelse, en. (fysiol.)

tarmvæggens (peristaltiske) bevægelse, der

bringer tarmindholdet til at passere. Panum.
229. Ugeskr.f.Læger.1943. 1002.sp. 2. -brok, 40

et, en. (jf. -brud, -indeklemning og -løb 1;

med.) form for brok, hvorved dele af tarmen
træder ud af deres leje; Enterocele. JPBlich.
Chir.IJ.4. (grisen) led af T&rmhTok.AndNx.
DM. 1. 182. Tarme-: Moth.Conv.B242. vAph.
(1759). Holst.R. -brud, et. (ænyd. tarm(e)-
brud; med., nu sj.) d. s. Moth.T57. VSO.
D&H. Tarme-: LHøyer.G.14. Holst.R. jf.:

ieg blev Tarmbruden, og alle mine Tarme
løb ud. HistorieOm Finkeridderen, [ca. 1710} . 50

AS^.

Tarme-, t ssgr. se u. Tarm-.
tarmet, adj. [t«rm9i, 'ta'rmaf; som

2. led af ssgr. -|tBr'ma<, -|ta'rm3(] (sj.) afl.

af Tarm (jf. slaptarmet); spec. (jf. Tarm 2;
talespr.): som (i form) minder om en tarm;
meget (alt for) lang, tynd, smal; tarm-
tynd. Nederdele (maa) have indlagte Læg
. . aaa man (ikke virker) „tarmet"./*oI.*/«

1934.Sønd.22.sp.4. 60
Tarm-fryncie, en. (anat., nti sj.)

d. s. s. -trævl. Panum.229. -ffan|^, en.

(anat., nu 1. br.) tarmkanal. Mansa.D.19.
Da.Skytte-Tidende. 1894.94. sp.l. Tarme-:

WHennings. Mavens og Tarmenes Betændelse,

(overs.1778).54.61. -gas, en. (nu især vulg.)

d. s. s. -luft. NordConvLex.V511. DSt.1920.
44. CHans.BK.196. f -sifft, en, (ænyd. tar-

me gicht) om kolik, tarmvrid olgn. (som
kan optræde ved gigt). vAph.(1759). Meyer.*
452. jf. Boers.VetF.381. Tarme-: Lægen.
XII.41. Funke.(1798).180. -hinde, en.

(jf. -hud/ I) hindeagtig (del af) tarm(væg).

PhysBibl.XX.410. Tarme-: Blich.(1920).

XV11.183. 2) (jf. -hætte, -skind 2, -sæk;

anat., nu 1. br.) bughinde. JournalMedChir.
11.335. D&H. Tarme-: Mesnard.Jorde-
moder-Skole. (overs.l749).tvl. 12. Saxtorph.F.

47. VSO.
II

hertil Tarmhinde-betændelse
(D&H.), -plade (se Panum.635). -hnd, en.

(nu sj.) (ydre) tarmhinde, -skind (1). Funke.
(1801).L578. Tarme-: Amberg. MO. am.
som (tarmskinds)rude: Hauch.FH.53. -hul,
et. (især vet.) tarmaabning. BiblLæg.1809.93.

Feltart.VILA.ll. Tarme-: PWBalle.R.2.15.
-hule, en. (zool.) hos visse laverestaaende

dyr: det indre hulrum, hvori fordøjelsen fore-

gaar. Boas.Zool.*33.187f. -hæfte, et. (nu
næppe br.) tarmkrøs. VSO.1II.K30. Tarme-:
Abildg.B.83. BiblLæg.V266. MO. f -hsette,
en. d. s. s. -hinde 2. VSO. -indkraenj;-
ning, en. (med., vet.) d. s. s. -krængning.

LandbO.IV553. Sal.IX.347. -kanal, en.

(jf. -gang ; anat.) fordøjelseskanalen fra fødens

indførsels- til dens udførselssted ell. spec. fra

maveporten til endetarmsaabningen (Tractus

intestinalis). Anat.(1840).II.398. Boas.Zool.*

33. Tarme-: LTid.1751.366. NTreschow.

Anlhropologie.(1803).38. VSO. -katarr,
en. (med.) lettere form for tarmbetændelse;

Caiarrhus intestinalis. NordConvLex.*V646.
VoreSygd.IJl.166.170. -klemme, en. (jf.

-tang; med.) instrument til afklemning af
tarmen ved tarmoperation. Kirurginslr.97.
-knogle, en. (nu næppe br.) d. s. s. -ben.

-knokkel: Viborg.(PhysBibl.XX.180). f
-knude, en. I) tarmslyng. Tarme-: VSO.
2) udvækst ell. haard svulst paa tarm. smsi.

-kolik, en. (med.). Panum.405. ArnMøll.
Sundhedsl.134. -krone, en. (vet.) foldet

slimhinde lige inden for tarmaabningen. Stock-

fleth.S.lll. HKrabbe.HestensAnatomi.(1885).
192. -kræft, en. (med.). VoreSygd.III.

189.300. -krflengninfl^, en. (jf. -ind-

krængning; med., vet.) om et tarmstykkes

indtrængen i et tilgrænsende tarmafsnit; In-

tussusceptio; ogs. (konkr.) om den ind-

krængede tarmdel. Stockfieth.S.19 . LandbO.IV
553. Tarme-: nerholdt.(PhysBibl.XIX.492).
-krøs, et, (jf. -hæfte, -stol; anat.) krøs

(1 1.2); Mesenierium. Boas. Zool.* 446. Vore

Sygd.III.277. Tarme-: vAph.(1759). VSO.
Tarme- Krydset. Abildg.B.63. -Inft,
en. (jf. -g&a) d. s. s. Luft 8.a. NordConv
Lex.VSll. lian var Undermaaler, men ud-
viklede Tarmluft for en Kæmpe. JVJens.

HH.53. Tarme-: Herholdt.RH.62. -løb,
et. I) (ænyd. tarmelob; ;/. Nedløb 2 samt
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Harp.Kr.89'' ; nu ikke i rigsspr.) d. s. s. -brok.

Moth.TSr. Tarme-: sa.Conv.B243. JBang.S.
466. MO. jf. nietz.724. 2) (med., nu 1. hr.)

bugløb; diarré. D&H. Tarme-: Holb.Kh.750.
V80. jf. Levin, billedl. : Holb.Ep.1.342. -løs,
adj. (sj.) som mangler tarme, tarme-:
Høysg.S.335.

|| (jf. Tarm 1.2 slutn.; spøg.)

som mangler strenge paa sin violin, den
tarmløse Spillemand. Blich.(1920).VIII.121

(jf. dog smst.193). f -mos, en. tarmindhold

af (fordøjede) fødemidler. Tarme-: Herholdt.

(PhysBibl.1.5). || spec. d. s. s. -beg. BiblLæg.

1813.231. -net, et. (jf. Mavenet; anat.) (det

store) net (1.3.4). KliniskOrdbog. (1921). 170.

Tarme-: Lodde.SH.Till. 154. Holst.R.-orm,
en. (jf. Bug-, Maveorm; zool., nu sj.) ind-

voldsorm, der snylter i tarmen; spec: spol-

orm. Moth.055. Tychsen.A.1.790. jf.: Mave-
Tarmkatarrher fremkaldt af Mave-Tarm-
orm hos Faa,T.MdsskrDyrl.LVI.417. Tar-
me-: Amberg. VSO. -rejsning, en. (med.)
(tynd)tarmens sygeligt forstærkede (tarm)-

bevægelse og synlige fremtræden paa under-

livet. LærebogiinternMedicin.lI,2. (1918).721.
Ugeskr.f.Læger.l940.964.sp.2. -renser, en.

(fagl.) d. s. s. -slirer. MinT.1908.B.343. Vedt.

Nr.l24^^U1923. -renseri, et. (fagl.) sted

(virksomhed, lokale), hvor tarme renses. Ram-
busch.JE.116. Krak.1936.II.3485. -ram-
len, en. (jf. u. Tarm 1.3 ; især vet.). Stock-

fleth.S.21. Tarme-: Viborg.HY.35.36. -ror,
et. I) (især anat.) d. s. s. Tarm l(i). Prosch.

DyrerigetsNaturhist.(1851).x. VoreSygd.1.113.

2) (med.) (elastisk) rør til indføring gennem
endetarmen. Kirurglnstr.97. -saft, en. (jf.
Saft 1.2; fysiol.) vædske udskilt af kirtler i

(tynd)tarmen. LiXtken.Dyr.^xix. AKrogh.Fy-
siol.20. Tarme-: vAph.(1764). VSO. -saks,
en. (med.) saks til opklipning af tarmen ved
obduktion. Kirurglnstr.3. -skind, et. I)

(især etnogr.) tarm(hud), fx. anvendt som
vinduesrude. Freuchen.Ivalu.(1930).13. Tar-
me-: POWalløe.Dagb.76. MO. jf.: Snehyt-
ternes Tarmskindsruder lyser os i Møde.
KnudRasm.GS.1.77. 2) (anat., nu 1. br.)

d. s. s. -hinde 2. Lægen.VI.318. BiblLæg.
1810.175. -skive, en. (anat.) det flade,

skiveformede parti, som tarmen hos drøv-

tyggerne danner sammen med det omsluttende
krøs. LandbO.IV550. -skrab, et. (fagl.)

hvad der ved tarmenes rengøring skrabes af
disse. OrdbS. Tarme-: VSO. -skraber,
en. I) (fagl.) d. s. s. -slirer. D&H. Bregend.
I delyseNætter.(1920).12. 2) (spøg.) stærk drik;

hybenkradser; snaps. Pont.Sk.233. D&H. -sli-
ber, en. (fagl.) d. s. s. -slirer. Cit.l932og
1945. (OrdbS.). -sliberi, et. (1. br.) d. s. s.

-renseri, en tysk Slagter, som arbejdede
paa TaTmslibenet.Pol.*/iol900.1.sp.8. Dag
Nyh.^'/d911.2.sp.6. -slirer, en. (vel til lY
slire; jf. -renser, -skraber 1, -sliber; fagl.) per-

son, der renser pølsetarme for det væv („slir"),

hvori de er ophængt. OrdbS. -slyng, et ell.

(nu næppe i rigsspr.) en (LollO.). (Tarme-.

Apot.(1791).265. MO. Tarme-sling. Ager-
bech.FA.II.83). (jf. -gigt, -knude 1, -slynge,

-slyngning, -vrid ; med.) sygelig tilstand, hvor-

ved der dannes en stærk bøjning paa ell.

slyngning (krydsning) af tarmen; Volvolus;

især tidligere ogs. om andre lignende lidelser.

VoreSygd.II.450.III.279.281. Feilb. -slyn-
ge, en. (jf. -slyngning^. I) (jf. -øse; anat.)

slynge (1. 1.3) paa en tarm. JPBlich.Chir.il.

10 151. VoreSygd.III.281. 2) (med., nu mindre
br.) d. s. s. -slyng. Sal.XVII.183. Tarme-:
WeisbachsCuur. (overs. 1755). 404. -slyng-
ning, en. (anat., med.) d. s. s. -slynge 1 ell.

(nu mindre br.) 2. Beretninger omSindssyge-
anstalternei 1876.17. LandbO.IV.553. Tar-
me-: BibllÆg.XI.465.tvl. Mansa.QS.186.
-snit, et. (med.) operativt snit i en tarm;

Enterotomia. Sal.XVII.183. D&H. Tarme-:
LTid.l754.387. VSO. MO. -snor, en. (jf.

20 -streng; fagl.) (tynd) snor fremstillet af en
tarm. NordConvLex.V511. TeknMarO. Tar-
me-: Hock. Veneriske Tilfælde.(overs.l 792) .42

.

-sten, en. (med.) en af ufordøjelige stoffer

dannet stenagtig klump i tarmkanalen. Journal
MedChir.n.376. VoreSygd.III.178. f -stol,
en. tarmkrøs. Tarme-: Funke.(1798).23.
-streng, en. (jf. -snor; især fagl.) en

af snoede (katte)tarme dannet streng ell.

snor. Reiser.11.247. IdrætsB.I.616. Tarme-:
30 NBlich.SL.9. paa strygeinstrument: Thøg

Lars.Dagene.(1905).26. -sæk, en. (nu sj.)

d. s. s. -hinde 2. Moth.T57. D&H. Tarme-:
Moth.Conv.B243. Abildg.B.87. MO. -tang,
en. (med.) tangformet tarmklemme. OPreisler.

Med.Fagudtryk.*(1918).88. -trikin, en.

(jf. Muskeltrikin; zool.) (kønsmoden) trikin i

tarmkanalen. Brehm.Krybd.763. Boas.Zool.*

236. -trævl, en. (jf. -frynse; anat.) især

i flt., om de tætsiddende slimhindetrævler paa
40 tyndtarmens inderside; Villi (intestinales)

.

Liitken.Dyr.^xix. VoreSygd.L113. -tynd,
adj. (jf. Tarm 2 og tarmet; 1. br.) overmaade
tynd, smal. et tarmetyndt, næsten tre

Alen højt Menneske.Poni.LP.//.234. -ud-
tømmelse, en. (fysiol.) ekskrementernes

udstødelse gennem endetarmen; ogs. konkr.,

om det udtømte tarmindhold. Panum.225.588.
NicNeiiendam.VV.58. -unge, en. (jf. Tarm
2 slutn.; ^-jarg.) nedsæt, betegnelse for ung

50 sømand (lærling, letmatros, skibsdreng olgn.).

Pol.^''/iol942.11.sp.5(om forhold i 1890'erne).

OrdbS. -vrid, et. ('Tarme-. Apot.(1767).241.

Rowel.Br.412. f Tarm(e)-Tred. HesteL.
(1703).B5r. JBang.S.368). {ænyd. tarm(e)-

vrid, -vred; jf. -gigt; nu 1. br.) bugvrid;

(tarm)kolik; (tidligere) ogs. om tarmslyng.

Moth.T58. LandbO.IV553. \\ hertil Tarm-
vrid-abild (Hornemann.OP.^483), -aksel-

ved (Viborg.Pl.(1793).101) ell. (nu) -røn,

60 S( Sorbus torminalis (L.) (hvis bær mentes at

helbrede for kolik). CVaupell.S.59.- Achton

Friis.DS0.II.255). -øse, en. (anat.; sj.)

d. s. s. -slynge 1. BiblLæg.XV111.41 3.

Tarok, en ell. (sj.) et (Amberg.).
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[ts'roo] fit. (i iet. 2) -ker ell. (nu næppe

br.) -8 (Spillebog.fl786).115. JBaden.FrOJ.

{ty. taro(c)k; fra ital. tarocco; jf. tarok(k)ere)

A I) kortspil, som sjnlles med 78 kort,

hvoraf de 21 (22) er staaende trumfer (jf.

Mondo, Pagat, Skus^. Skuesp.VII.143. Ta-

rok . . anses for det vanskeligste men tillige

nobleste af alle Ka.a,Ttspi\.Spillebog.(1900).

60.
II

hertil bl. a. Tarok-bord (Bang.SE.97),

-kort, t -l'hombre (se SAJørgensen.Spille-

bog.*(1802).199. ConvLex.XVlI.59), -spil,

-spiller. 2) trumfkort i tarok (1). Spillebog.

(1786).115. Billederne paa tarokkerne fore-

stiller forskellige åyr. Kulturminder.1942-43.

47. tarok(k)ere, v. [t'ero-, t'erw'ke'ra]

-ede. vbs. -ing. (ty. tarockieren, ital. taroc-

care) ^ udspille en tarok (2). Spillebog.

(1786).124. EmilWolff.Tarok.(1899).75.

Tarras, en, et. se Tras.

Tarrasse, en. se Terrasse.

1. Tarre, en. se Tara. II. Tarre, en.

se III. Tåre. III-IV. Tarre, en. se I-II.

Tadder. V. tarre, v. se II. tarve.

Tarrin, en. se Terrin.

Tar8(e), en. ['t'Brs(a)] flt. tarser (jæg.

ogs. tasser. DJagtleks.1285). (sv. d. s., ty.

(fit.) tarsen, fr. tarse; af gr. tarsos; zool.

(især i ornitologisk (og entomologisk, se ndf.)

fagspr.) og jæg.) de sammenvoksede mellem-

fodsben hos fuglene; mellemfod; løb (II.8.1).

Strandfugle . . have høie Fodrødder eller Tar-

ser. Cmier.Dyrhist.I.196. LehnSchiøler.DF.I.

203. (maagens) Vingefang maalte 141,5 cm.,

Totallængde 61,5 cm., Næb 80 mm., Tars

70 mm. og Mellemtaa 65 mm. Seier.Born-

holmsFugle.(1932). 100. II
den yderste del af

irmekternes ben; fod. (bidronningen) føler dets

(o: flyvebrætlets) Varme i sine Tarser. /Æaun-
kicr.lD.lS. DanmFauna.XX VIII.2.15.

tarMk, præt. af tærske.

I. Tartar, en. se Tatar. II. Tartar,
en. se II. Tater. tartar(i)8k, adj. se

Tartelet, en. [tvrd^Hæd] (-f Tourt(e)-
let(te) olgn. CMuller.Koge-Bog.(1785).231.
241. Tortelet se ndf.). flt. -ter ell. f -s

^Tourtlets. 8mst.231. Tortelcts.HPetersen.

NyeKoge-Bog.(1806).310). (ty. tartelette,

tortelette (f.), tortelett (n.); fra fr. tarte-

lette ff tourtclette), dim. til fr. tarte (tourte),

ta^ie (se Tærte^- bag., kog.) butterdej ell.

mørdej bagt i form som en flad skaal,
som fyldes med stuvning olgn. (især i fit.).

Tarteletter af WvodehraÅ.CJacobsen.NyeKo-
gcbog.U1835). 107. ISuhr.Mad.'*(1923).125.
Tarteletter med Hummer og Asparges, /^oi.

*^il93S.7.sp.5.

I. Tarter, en. se II. Tater. II. Tar-
te r, en. se Tatar, tarteritk, adj. se tata-

risk.

GJ Tartoffe, en. [tBr'tyff.))] flt. -r.

(fra fr. Tartuffe, navn paa titelfiguren i en
komedie af Moliére (1664); jf. Arlaud.284)
hyklerisk, skinhellig (mands) per8on,*L&d

en streng Tartuffe true
|
Med det hede Hel-

vede,
I
Og slaae Kors for sig, og grue,

|

Naar han blot seer nogen lee.Skuesp.X.15.
*Behage vil Tartuffen som Hetæren.PaiM.
AdamH.1.4. Tartufferne . . kræver altid

Kyskhed; dette Krav er et Skærmbrædt,
bag hvilket man ikke kan se, hvad de har
lor. Brandes.XIII.450. Den danske Tartuffe.

JulClausen.(bogtitel.1916).
Tartnffel, Tartøffel, en. se Kar-

toffel.

Tarv, en (Moth.T55. Kingo.SS.111.85.
Stub.70. VSO. MO. SvGrundtv. Schand.SD.
118. DGL.Overs.1.192. jf. Saaby.') ell. (nu
oftest, jf. Levin.) et (Rothe.KB.37. Bagges.

(Dannora.82.sp.2). Hrz.V273.275. Drachm.
UB.348. OlafHans.SL.12). [tisr'v; ta^rv] flt.

(i bet. 1; sj.) d. s. (EBang.SommerensBær.
(1917).46). (æda. tharf (f.), (til) thæruæ

20 (DGL.1I.366), SV. (ett) tarv, no. (en, et)

tarv, oldn. J)orf (f.), oeng. J)earf, osax. tharf,

oht. darba,
'
got. J)arba; til æda. thurvæ,

oldn. J)urfa, behøve (se turde^; jf. Nødtørft;

nu især CP ell. (i formen Terre, Tærre, se

Rahb.Min.1795.1.140. MDL.621. Feilb. Aakj.

VB.62) dial.; i olm. spr. kun i forb. m. gen. ell.

poss. pron. (og oftest styret af præp. ell. verbum))

i) (nu især m. overgang til bet. 2) det for-

hold, den tilstand, at noget er paakrævet, nød-

30 vendigt ell. (næsten) uundværligt (ell. det, som
er paakrævet, nødvendigt, uundværligt); for-
nødenhed; behov; ogs. om (tilstand af)

trang, mangel; ofte i tautologisk forb. m.
subst. som Nød (Falst.(Falsteriana.6). Ty-
chon.Vers.243), Trang (Kingo. SS. 111.85.

Rein.251.432. Sundhedstid.1907.89) olgn. Et
Raad . . som min Tarv kand hielpes med.
Holb.MpS.277. »Velsignelse, al Jordens Tarv,

I

Velsignelsen er Kristnes Arv. Grundtv.SS.

40 111.14. »Synds-Forladelse er Tarven
|
For

det faldne Adams- Kjøn.sms<./F73i. af-

hjælpe de fattiges Tarv.DÆ//. Bek.Nr.53'*/i

1932. jf. PEMiXll.Hllf. »Tidens Tarv
forhandles i et Rund

|
Af skele Statsmænd.

Bagges. V.9. denne Bog har passet (godt) til

Tidens Trang og Tarv. Lefolii.SG.lll. || t

særlige (faste) præp.-forb. (de) foregive at

jeg har rettet min Tænkemaado efter Ti-

dernes Tsiiy. PAHeib.B.129. Det galdt om
50 at være med og dog ikke med, at gore sig

lille og stor efter Øjeblikkets Tarv. /IndiVx.

PE.1.147. *(huset) bygget blev kun slet og
ret

t
Til Tarv (0: til det nødtørftige, nød-

vendige) og ei til Lyst. Wilst.D. 11.1 10. (ung-

løven) røved til Ungernes Tarv (1871: røvede,

hvad der var nok til dens Unger). Nah.2.13

(1931).

2) hvad der er til fordel for, gavner nogen
ell. noget; bedste; fordel; gavn; nytte;

60 ofte i (tautologiske) forb. som tarv og
bedste (Cii. 1709.(Vider. 1.399). Holb.Paara.

266. Stampe.1.97), fremgang (Holb.Kandst.

ll.l), gavn (sa.Metam.87. OeconT.IV12),
nytte (Cit.1706 ogl760.(Vider.l.397.11.512))
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olgn. *Til Sprogets Tarv hvad kand slig

Skue-spill vel giøre? Holh.NP.A4^. *Endog
paa Gravens Pynt erindrer du min Tarv!
Wess.41. *(Tjalfe) vilde sin egen Tarv;

|

Han brød et Been i tvende,
|
Og aad den

stærke M&rx. Oehl.ND.14. *Gienfødes og for-

nyes,
I

Det er vor sande TaTy.Grundtv.SS.I.

244. *(jeg) veed maaskee ei heller
|
Hvad

der i dette Punkt er meest mit Ta.Ty.Hrz.

XV93. Alles fælles og de enkeltes særegne

tarv kræver, at (osv.).JOlr.(DGL.I.501).

Bedstefaders Arv er Sønnesønnens Tarv.

VUhAnd.SF.120. \\ ojte i særlige (faste) forb.

m. verber: befo(r)dre (Gram.fKSelskSkr.

III. 5). Langebek.Breve.93), fremme (vAph.

(1764). Bødt.D.(1870).208), iagttage (se

u. iagttage 2.3J, ramme (se lY ramme 2.2),

sørge for (Rose.Ovid.1.82. Høffd.LT.89),
£ale (Moth.T56. Aakj.VB.62), tjene (til)

(ASØrsted.Eunomia.I.(1815).149. Brandt.CP.

224;, tænke paa (Grundtv.PS.VI.92. OFriis.

Litt.229), varetage (Bagger.1.245. LovNr.
66^'M925.§1), vogte (paa) (Ploug.1.5. Pol.

*/tl945.5.sp.5) ens (nogets) tarv. || i /orJ. rw.

Tak. Hvo der giver hen sin Arv, har hver-

ken Tak eller Ta.TV.Mau.322. *Høste maa
jeg for fremmed Folk foruden Tarv eller

Tak. ThorLa.D.65. Feilb.III.762a'\

I. t Tarve, en. (no. dial. tarv(e), ogs.:

pjalt, stump, egl.: noget afrevet, besl. m. (for)-

tære) (lille) sky. * Østen lysned nu, og Nat-
tens mørke Tarve

|
Blev overstrøgen med een

StTa&le-GyldeTiFaT\e.PoulPed.DP.(1937).66.

F,SO. („Norsk").

II. tarve, v. ['t^rva, 'taTva] ff tarre.

jf. Moth.T56). -ede. (sv. tarva, no. tarve,

oldn. {)arfa, oeng. {)earfian, ty. darben, got.

gaj)arban; afl. af Tarv; om en (ældre) side-

form se u. turde; især som norskhed (i ældre

tid) ell. anv. af sprogrensere efter no. og sv.)

I) til Tarv 1: behøve; trænge til; (ud)-
kræve. Moth.T56. slimige (safter) klares no-

genledes af sig selv; de tarve kun dertil lidt

Stiht&nd.vAph.Chijm.III.123. VSO. MO.
han tarvede ikke dit SvæTd.IngvBond.UR.
11.183.

II
i pass. *Hvad tarves der Vidnes-

byrd om den Sag? Rask. (Nyerup. Levnet.

138). Bøgh.Overs.afHSachs: Concretus.(1869).

17. Kidde.H. 103. m. subj.-skifte: her tarves

I et YoTS'pand. IngvBond.Ægteskabsdjævelen.

(1893).135. 2) til Tarv 2: gavne; nytte;

være ell. tjene til ens ell. nogets tarv. Da-
gens Liv . . lader alting tarve

|
sin glubske

Trang, hvorefter dit er mit. Blaum.Sib.205.
vise Mænd (spørger) om det bedst tarver

Almuen at have en Konge efter Byrd eller

efter Almuens Ya.lg. ErErsl.DM.23.
tarvelig, adj. ['t'ervali, 'ta'rvali] adv. d. s.

ell. -t ell. (t) -en (DL.2—11—2. BredahU.
45). (æda. tharflek, nyttig, virksom (AM.)
(og thærflic. Harp.Kr.54(jf. Feilb.)), sv.

tarvlig, no. tarvelig, oldn. J)arfligr, fornøden,
nyttig, oeng. {)earflic; til Tarv (1); bet. 2

endnu ikke i VSO. MO.)

1) med (væsentlig) positiv (ikke nedsæt.)
bet. I.l) (nu mindre br.) i al alm,: som lige
netop er tilstrækkelig; nødtørftig (2);
ogs. (jf. bet. 2.\): kneben; knap. I denne
Sølvstolpe blive aarligen, efter den tarve-
ligste Beregning, stukne 500,000 Fingre.

Bagges.DV.XI.94. en Landevei (der) om
Vinteren (er) tarvelig at skille fra de . .

Lyngmarker, den løber igjennem. Hrz.JJ.II.
10 145. uden at derfor den Dummeste behøver

endog blot at blive tarvelig klog til Rm-
hehov. Kierk.V40. (han) gav ham kun de
allertarveligste Anvisninger til at lære, hvad
der skulde læres. Schand.Fort.106. Strøm-
mens Morgenvande

|
klæder sig milebredt

med Dagens tarvelige Lys. JVJens.Di.69.

1.2) (jf. bet. l.z) om livskaar, føde, klæder,

bolig olgn.: som svarer til smaa, beskedne

krav (uden overdaadighed ell. pragt); nød-
20 tørftig (3); simpel (2); beskeden (men til-

strækkelig), det tarvelige landléfnet. ilfo<A.

T56. Vi bleve ikke bevertede prægtigt, men
net og taTxeligt. Prahl.AH.I.lll. Guds-
frygts tarvelige Bolig (o: et kloster). Oehl.

PSkr.I.302. (ægteskabet) er nøisomt . . men
det veed at være skjønt i tarvelige Kaar.
Kierk.V1.114. Hun er i en tarvelig (o: enkel,

prunkløs), men elegant Rejsedragt. Æisi.FT.
389. jf.: Der Faaret gaaer og søger Sit|

30 tarvelige Foer. Winth.HF.286. jf. bet. 2.1

:

hun gaaer tarvelig klæd, fordi hun elsker

ÆThaThed.Skuesp.I,4.13. ofte i forb. leve
tarvelig(t): jeg saavelsom min Kone lever

tarveligen i spiisning og Klæde med vi-

dere. Falst.(Falsteriana.59). Heib.Poet.X.189.

D&H. 1.3) (nu mindre br.) om person: som
i livsførelse, vaner, smag osv. kun stiller be-

skedne krav til (de materielle goder i) til-

værelsen, skyr overdaadighed og overflod; nøj-
40 som; fordringsløs; ogs.: sparsommelig;

økonomisk. De vare begge tarvelige, og
kunde lade sig nøye med ringe Føde. Holb.

Hh.1.323. *Skaal for den (o: mø), som yppig
Pragt attraaer,

|
Saa og for den tarvelige

Kone. Sheridan.BagtalelsensSkole.(overs.l788).

84. Den arbeidende Klasse i Paris er . .

tarvelig og yindsMhelig.Oehl.Er.III.148. Fre-

derik den Syvende selv er tarvelig og . .

ynder (ikke) Thronens Glands. Beretningom
50 Forhandlingerne paa Rigsdagen 1848-49. 878.

En tarvelig Husmoder, der maa see nøje paa
hver Skilling. ThomLa.DelyseNætter.(1875).

320. Stuck.D.134.

2) med (en vis) negativ bet., som udtryk for

utilstrækkelighed, mangelfuldhed, ringe kvali-

tet. 2.1) som ikke opfylder de krav (især: til

anvendelighed, kvalitet), som man med rette

kan stille; som ligger under en vis (tilbørlig,

rimelig) grænse ell. norm; mangelfuld;
60 utilstrækkelig; ikke fyldestgørende;

ringe; daarlig. (læreren) var et skikke-

ligt Menneske, men af tarvelige Kundskaber.
Mynst.Levnet.28. For Verden er (digtsam-

lingen) gule Stambogsblade |
Med bleget
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Skrift, af tarvelig Værdi. Ploug.VVI.6. Han
var en brav Karakter, men tarvelig begavet.
AFriis.BD.I.S9. paa tarvelig Rumænsk gav
(jeg) Ordre til at sætte Kursen hjemad. Tre-

iow-Loof.PaaJagiiRumænien.(1904) .17 . der
var kun to tarvelige Heste og 4 magre Køer.
POPedersen.Barndomsminder.(1937).12.

\\ nu
især med forestilling om præg af fattigdom,

ilid, uordentlighed olgn. den tarvelige (o:

lavefrej) Middelstand . . har tilhuse (i Adel- lo

og Borgergadekvarteret). ESchiødte.Gl.kbh.Huse.

(1894).96. tarvelige, men omtr. nye sorte

Snørestøvler. PoWi£.*V4i525.3. To Mands-
personer . . tarvelig klædte, opknappet
Skjorte, usoignerede, barhovede. smst.^*/»

1924.4. jf. tarvelige t)klædt. PHans.KK.
89.197. jf. bet. 2.2: (han) Søger tarvelige Be-
værtninger (Havnebeværtninger). PolitiE.^^/i

1925.1. 2.2) (især talespr.) med nedsæt, bet.:

præget af mangelfuld kultur, daarlig, (nær- 20
mest) vulgær smag, svigtende følelse for den
alm. morals ell. gode tones krav, for værdig-
hed, sømmelighed olgn.; ordinær (2); sim-
pel (5); (nærmest) vulgær; (om person.)

ufin; (næsten) gemen (5). det var tarveligt

»f mig at ville paatrænge mig Dig, da jeg

dog burde have forstaaet, at Du ikke for

nogen Pris vilde have mig længer. A'^ans.JZ).

256. Disse smaa Luksusartikler (o: parfumer
olgn.) . . anses af mange for tarvelige og util- 30

laLdelige.VortHj.111,2.70. (Vilh. Møller) hav-
de opfattet (Carl Baggers hustru) som en
tarvelig Kone. Ipsen. LP.74. Det er ogsaa
rigtigt tarveligt at være skadefro. Lecl-Ft-

seher.KM.135. du aner ikke, hvor hun er

tarvelig og fræk. Kirk. B.95. jf. bet. 2.1 : tarve-

lige Vittigheder og Brandere. HWulff.DR.
334. Schand.IF.160.

TarTelif^'hed, en. flt. (især i bet. 2)
-er. (ænyd. tar(v)elighed) den egenskab ell. 40
det forhold at være tarvelig. I) til tarvelig 1.

I.i) (sj.) til tarvelig l.i. den stakkels Tante
. . havde gjort sig selv til et Offer for Andres
Lykke, kun kjendt og til Tarvelighed paa-
skjønnet af disse ¥&a..Rowel.Br.ll5. 1.2) til

tarvelig 1.2(-3). de Prædikener . . en Lu-
cullus (gør) om Tarvelighed, og en Nero om
Mildhed, kand ingen synderlig Virkning have.
Holb.IIh.1.76. jeg har saameget, saa at jeg
med Tarvelighed kan slaae mig igiennem. 50

PAUeib.II.30. I)rachm.DD.60. den hyggelige
Tarvelighed i Schillers Hus i Weimar. /yerj-

$trøm.KI).61.
|| i al tarvelighed olgn. (især

anv. som beskedenhedsformel i indbydelse til

(mindre) festlighed), jeg havde en ret god
Formue til at leve af i al Tarvelighed. /:faWA

Bang. S. 119. kom Klokken fire og spis til

Middag hos mig — ganske en famille og i

Jderste Tarvelighed. Schand.AE.86. en lille

'rokost i al Tarvelighed. PEIiemon.P.97. m
1) (mindre br.) til tarvelig 2(i). Hvis man
gennemla!.ser (Lars Dinesens) Higsdagstaler,

I man forfærdes over, hvilken Aandens
; arvelighed der har forslaaet til , , at fere

Højres Sag.EBrand.Fra85til91.(1891).54.
\\

om tarvelig handling, ytring (vittighed) olgn.

jeg blev hurtig træt af at høre paa hans
tarveligheder

j ||
(sj.) om tarvelig person.

Hvad mon det er for en tarvelighed . . ? Det
er i alt fald ikke nogen overlegen mand.
Hjortø.FS.172. smst.129. jf. tarvelig 2.3:

Engelsk society regnedes af Englænderne
selv . . for det højeste Skabningen kunde
naa, fra Toppen heraf saa tysk Væsen ud
som lutter Tarvelighed og Mangel paa Takt.
JVJens.Intr.271.

Tas(e), en. se L Tavse.

task, præt. af tærske.

Taske, en. ["tasga] Høysg.AG.32.
(-f

Tasse, se bet. 3.3 slutn. og bet. B.s). flt. -r.

(glda. taskæ, oldn. taska, hty. tasche (nt.

tasch, tas ofl.), holl. tasch (f tas(s); i bet. 3.8

slutn. tasse), jf. ital. tasca; laaneord af uvis

opr.) i) (i ældre tid ofte m. overgang til bet. 2)
genstand af form som (men oftest større

og (især) bredere end) en pose (i reglen for-

synet med lukke og hank ell. bærerem og til-

virket af ret svært, stift materiale som læder,

sejldug olgn.), hvori forsk, (mindre) ting
kan rummes; ogs. (jf. Brev- (2), Seddel-
taske; nu sj.) om tegnebog, seddelmappe
olgn. jeg udsendte Eder uden Pung og Taske
og Skoe. Lmc.22.35. lSam.l7.40(se u. Hyrde-
pose/ Moth.T59(om en stor pung ell. om en
vadsæk). Nu hentede Kunstneren sin Taske,
og fremtog en smuk Tegning. OeW.Oen.
(1824). IV.143. Vort Hus modtog først Efter-

retningen pr. Stafet. Af Tasken (0: post-

sækken) tog min Fader den aabne Løbe-
seddel frem. Schand.0. 1.38. om agents prøve-

taske: Det fører ikke til noget med den Taske.

Jeg har andet i Kikkerten. LecA:A'scAer.A^a.

73.
II

spec. om dametaske (til lommetørklæde,

pung, nøgler olgn. smaating, som en dame
har med sig, naar hun gaar ud; jf. Arbejds-,

Teatertaske^. I Haanden (bar damerne) „Ri-
dikylle". Taske. UDahlerup.GT.72.

||
(gldgs.)

om læsetaske. Bang.R.66. *jeg gør'et for at

hindre et utugtigt Skrift
|

Fra at gaa i

Taskerne i Lolland-Falsters Stift. 6'j/anorei.

IV.52.
II (jf. Jæger-, Skyde-, Snaptaske;

jæg.) om jagttaske. *\ lodne Tasker vi (o:

jægerne) gjemme vort Roy.PMøll.(1855).I.
26. 'Aa, hør, kjære Jæger,

|
Hvad har han i

sin Taske i Dag? NEPetersen.Tusendfryd.

(1888).38. KMunk.C.14. ofte i forb. som faa,
have noget paa tasken, (med Iienblik paa
det forhold, at mindre fuglevildt anbringes i

snore uden paa jagttasken) faa, have udbytte

af jagten. Dania. 1 11.232. DAU. billedl:

VilhAnd.IIP.84. Paa dette Overdrev mel-
lem to Kulturomraader fryder da Kunst-
historikeren sig over at faa Vildt paa Tasken
— som Søndags']æger. Pol."/i*1940.16.sp.6.

||
om patronlaske. *At slaae paa Tasken med

(len højre Haand. Holb.Paars.339(jf. u. Pa-
trontaske;. PNSkovgaard. H. 160.

2) (jf. Sidetaske; ofte vanskelig at skelne

XXUl. KcBtrykt •/> lOift 54
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fra bet 1; nu ikke i rigsspr.) lomme (der i

ældre tid havde form som en lille løsOiængende

pose, der fasthæftedes til klædningen ell.

bæltet; sml. VSO. og TroelsL.*V71 samt
Lomme-, Margretetaske^. Mael os en
Gierrig af med Siæl og Sind i Tasken (o: som
kxm har tanke for sine penge; jf. u. Lomme
sp.ll70').HeU.Poet.l68. (han) havde smurt
(frakken) over med snus tobak baade ved
taskerne og Paa ddrmene. Kollerød.161. Feilb. lo

(om klaplomme), forloren taske, se for-

loren 3.
II t i forb. spille af tasken,

{efter ty. aus der tasche spielen; jf. Gøgler-

taske) om gøgler, taskenspiller: betjene sig

af skjulte lommer (ell. (jf. bet. 1) poser

olgn.) for at føre tilskuerne bag lyset; udføre
gøglerkunster, taskenspillerkneb. Moth.T59.
hånd (o: en student) har spildt af tasken som
Karlen i Holland, der kunde senche sit hovet
ned imellem skuldrene. Cit.l705.(DSt.l908. 20

51). Greven benyttede dette Øjeblik (da
hun vendte sig bort) til at spille af Tasken
paa Bordet (0: lægge den bortkomne ring paa
plads igen).Nordlyset.XI.(1829).305.

3) (sml. 1. Lomme 4, L Pose 2, L Sæk 3)
overf., om (dele af) dyr og ting, som i form
ell. brug minder om en taske (1-2); jf. ogs.

Angel-, Angle-, Blomme-, Hav-, Hyrde- (2),

Pengetaske (2). 3.1) f taskekrabbe. Stofvede
(0: stuvede) TeiskeT.Kogeb.(1710).69. Oecon 30

Journ.1757.370. 3.2) (jf. Kind-, Parrings-

taske; anat., zool.) taskelignende organ,
hulrum, hos mennesker ell. dyr. paa hver Side
af Hovedet (hos taskerotten) er udviklet et

Par vældige Lommer, som fører ind til et

Par rummelige Tasker. Lieberkind.DVX.395.

II
den Morgagni'ske taske, (1. br.) d. s. s.

Morgagnis lommer (se 1. Lomme 4.2, jf. u.

1. Pose 2.3;. SaVXXn.453. 3.3) (jf. Glas-,

Laar- samt Sværdtaskej om hvad der helt ell. 40

delvis danner et dække for ell. omslutter, om-
giver noget, danner (ligesom) et hulrum, en
beholder olgn.; sml.: (en stok maatte) opstilles

i en dertil indhuled Jern taske, som var
fæsted i en horizontal liggende Planke. Oec
Mag.11.333.

\\ (jf. Kjoletaske; nu næppe
br.) om lommeklap. hans stribede Vest med
T&sker. Winth.IX.124.

\\ (jf. u. Sidetaske;

fagl.) om sidestykke paa en sadel. Hallager.

146. MøllH.V.152. UfF. || 4^ hver af de to 50

plader i et bradspil, hvortil palerne er fast-

gjort. Larsen. KuskJens.Søm.233. OrdbS.
\\

(^4>» foræld.) langskibs plankeklædning, som
paaspigredes udenbords paa skibssiden i vand-
gangen for at modvirke krængning. Moth.T59.
Gram.Breve. 109. Tasken var taget af (krigs-

skibet) Slesvig, som derefter blev meget rank.

TATopsøe-Jensen& Marquard. Officerer idenda. -

no.Søetat.L(1935). 694. Tasse: Tidsskr.f.Sø-

væsen.l917.361f. (om forhold henimod 1700). 60

Fregatten „Slesvig" af 1684 manglede lige-

ledes Stivhed og maatte paalægges Tasse.

PHolck.CortAdeler.(1934).148. 3.4) (foræld,

ell. dial. (jy.)) mindre udbygning (red-

skabs-, vognskur olgn.) paa en bygning (spee.

ved en (ud)længes gavlende. Feilb.) ell. kæl-
derrum i (købstad)hus, især anv. som ud-
salgssted af (smaa)handlende, værtshus-
holdere olgn. Molh.T59. Cit.l719ogl733.(Hu-
bertz.Aarh.II.306). VSO. JySaml.VIII.276.
en Kælder . . var udlejet som Beværtning.
Saadan en Snask kaldtes en „Taske" og
Beværteren „Taskemanden". Dengl.By.l936-
37.68. Feilb. 3.5) (væv.) om vævefejl i klæde.

En Taske . . er af Figur d) i Klædet, hvor
Traadene ligger forvirret over hverandre.
OeconJourn.1758.206. VSO. Tidsskr.f.Textil-

teknik.l943.168.sp.2. for hver tassze (bødes)

effter . . hallens tilforordnedes godbefindende.
Cit.l705.(KbhDipl.VII.748).

4) (glda. d. s.; jf. ty. tasche; vist egl. om
de kvindelige kønsdele; sml. LJac.KvM.219ff.;
talespr.) nedsæt, (ell. spøg.) betegnelse for en

kvinde (undertiden, vist kun i ssgr. som
Sladder-, Sludretaske (s. d.), ogs. om mands-
person); ofte (og nu især; jf. By- (2), Rippe-
taskej spec. om letfærdig, usædelig kvin-
de; tøjte; tøs. I Østers- Kiellinger! . . I

uforskammede Tasker! I Ægtemænds Horer!
er der ingen Skam i jer, at I tør raabe saa-

dan udi Bormesterens G&åe? Holb.Kandst.V3.
nej see eengang, Syster, hvor pyntet dend
lille Taske seer ud (om Forladelse, at jeg

Skiempter).sa.Bars.//.S. *0 hvilke slemme
falske Tasker |

De Fruentimmer ei.PAHeib.
Sk.Il.322. skal jeg ægte saadan en Taske,

som har Stævnemøde om Natten med en
fremmed VLexxe.Gylb.IV.94. hun var en

Taske — et malpropert Fruentimmer — en
proper Bondekone vilde have kaldt hende
et Svin. Schand.BS.404. Fruen (er) den vær-

ste uspekelerte Taske, jeg har kenåtl Wied.

MB.II.132. Feilb. en liderlig (Kollerød.47),

løgn&gtig (ZakNiels.Saml.Skrifter.V(1905).

168. jf. Løgnetaske u. Løgne- i ssgr.), los

(KomGrønneg.I.147) taske. || billedl. Øjeblik-

kets Ry er en upaalidelig Taske. Nathans.Karl
Mantzius.(1926).138. spec. om muse (som
mange „bejler til"): *de Tasker alle ni

|
Med

hver en . . Pebling ligger i. Helt.Poet.187.

Schand.TF.il.97.
Taske-, i ssgr., især af Taske 1 (jf.

Tasken-j; foruden de nedenfor anførte kan
nævnes en del letforstaaelige ssgr., især be-

tegnende ting, som hører til (er dele af) ell.

opbevares i tasker, fx. Taske-bøjle, -hank,

-klap, -laag (fx. paa patrontaske), -spejl.

-ammnnition, en. (^, foræld.) som
sammenfattende betegnelse for patroner, flinte-

sten olgn. MilTeknå. -baand, et. spec. (jf.

u. Taske 3.2; anat., nu næppe br.) især i flt.,

om de falske stemmebaand. Panum.559.
-blomst, en. [3] (jf. -urt 2) 2( pryd-

planten Calceolaria hybrida hort. (med taske-

formede blomster); tøffelblomst. JohanneLange.

Hjemliv.(1932).65. En Urtepotte med gul-

og brunspættede Taskeblomster. BerZTid."/*

1937.Aft.4.sp.2. t -bog, en. [2] (fra ty.
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taschenbuch) lommebog. Pnehst.Anmerknin-

ger.(17o6).5. Amberg. -bælte, et. [1, 2]

{cenyd. d. s.; nu næppe br.) bælte, hvori en

taske hænger, ell. (jf. Pengebælte^ bælte, for-

synet med lomme(r) (til penge olgn.). Gram.
Nucleus.2149. VSO. MO. -krabbe, en.

(jf. -krebs, Taske 3.i og Rejekrabbe; zool.)

Krabben Cancer pagurus (hvis krop minder

om eu (patron)taske); i videre anv. ogs. om
»lægten Cancer ell. familien Cancridæ (Danm lo

Fauna.IX.54). Moth.T59. HCAnd.(1919).Y
256. Lieberkind.DVIII.218ff. -krans, en.

[3.8] ^ tandkrans paa et ankerspils tromle,

hvori palerne griber ind. TeknMarO. -krebs,
en. (zool., nu næppe br.) d. s. s. -krabbe.

OFMull.ZoolPr.195. Werfel.Fiskerb.llS. VSO.
MO. -køler, en. [3] (fagl.) flad, taskeformet

køler (2). Sal.IX.267. Bryg.(1941).16. -laas,
en. I) laas, hvormed en taske (mappe olgn.)

afiaases. S&B. D&H. 2) [3] {ænyd. d. s., 20

fsv. taska las (Arkiv.XLV.196); foræld, ell.

dial.') stor, bred hængelaas af form som en

taske, der (hang) en stor Taskelaas for

B.s BøT.NPWiweUL.lS. FrGrundlv.LK.216.
^innmKirker.XI1.459. jf. u. Hængelaas:
!lun hængde Manden strax en Taske-Laas

lor Mund, |
Saa tit hun raabte hoyt: hold

Fløs, din dumme E.und\ Stub. 104. -lomme,
en. (jf. Taske (2 og) 3.3; foræld, ell. dial.)

stor, rummelig (side)lomme i en kjole (l.i), 30

frakke olgn. en Flaske . . stikker Halsen ud
af hans Koftes Taskelomme. ToideW.F.//.2S.

GyrLemche.S.IV67. Kværnd. -magrer, en.

iglda. d. s.; fra mnt. tasche(n)maker, ty.

taschenmacher; foræld.) haandværker (sadel-

mager), der forfærdigede tasker (patron-,

rejselasker olgn.), og som var medlem af el eget

lav sammen med pungmagere, remmesnidere
olgn. vAph.(1759). VSO. CNyrop.Haandv.47.
-mand, en. [3.4] (dial.) smaahandlende, 40

frtshusholder olgn., som driver næring i et

kælderlokale. JySaml.VJII.276. se ogs. u.

Taske 3.4. -muffe, en. muffe (1) udstyret

med et rum, der (kan) anvendes i st. f. en
(dnme)taske. PoVUxl942.18.8p.l.
Tasken-, i ssgr. {efter ty. taschen-; ;/.

Taske-) til Taske 1-2. f -»pil, et. ^Taske-.
Moth.T60. se ogs. ndf.). (ænyd. taskespil;

fra ty. taschcnspiel; jf. spille af tasken u.

Taske 2) udførelse af trylle- ell. gøglerkunster; 50

gøgl (2); taskempillen. LTid.l735.559(8e u.

Gøgleri 2). VSO. spille taskenspil. vAph.
(1759).

II
billedl. hans (s: djævelens) gamle

TMken8-SpillCit.l738.(GkS799.137). »du
med hans (o: en landsforræders) Taske-
Spill

( Har hevnet dig paa Norden. Ct7.

1724.(Bruun.FR.II.235). -spiller, en. (f
Taske-. Moth.T60. jf. VSO. (f) Tasken-spil-
lere, ji/. IjoUO.). (ænyd. d. s., sv. taskspelare;

fra ty. taschenspieler; ;/. -spil; i rigsspr. to

nu især gldgs., nedsæt.) egl. om tryllekunst-

ner, som (v. hj. af skjulte lommer ell.

poser) udfører tils7jneladende ubegribelige, na-
turstridige kunststykker, kneb, for publikum

(paa markeder, i cirkus olgn.); i al alm., om
gøgler (jonglør, tusindkunstner olgn.). Comoe-
diant-Spillere, Linie-Dantzere, Tasken-Spil-
lere. Forordn.(Kvartudg.)^^/»1738. Hauch.III.
92. Taskenspilleren . . kunde gaa uskadt hen
ad en Stang gloende Jern. NRasmSøkilde.B.
57. (myggene) faldt blødt og steg igen — lige

som en Taskenspillers Kugler. AvdNx.PE.
III.3. Halleby.50. \\ (3 ii^gl-, om person, som
ved snildhed, list ell. kunstleri, bedrageri i ord
ell. adfærd forvrænger en sag ell. stiller den i

et falsk lys. KomGrønneg.1.272. et saadant
Forslag (af en systematiker), hvor Tasken-
spilleren i den Grad har sikkret sig Ud-
fivigiex.Kierk.VII.4. -spiller-, i ssgr. (i

rigsspr. nu især gldgs.) foruden de ndf.
nævnte ogs. Taskenspiller-færdighed, -kneb,

-pose, -trick, -spilleri, et. flt. -er. (nu
mindre br.) det at optræde, udøve virksomhed
som taskenspiller; ogs. (især i flt. og ofte

uegl.) om taskenspillerkunst(er). Holb.Didr.
1.17. mange . . vil paastaae, at (Kristi
mirakler) vare intet andet end Taskenspil-

lerie og Kunstgreb. ru/hn.///.55. jeg vil

Intet have dermed (o: med et forsøg paa guld-

mageri) at bestille, for at I ikke siden skal

beskylde mig for Taskenspilleri. HoucA.///.
103. (Heibergs) æstetiske Kritik . . består i

et lignende Taskenspilleri. //;'ori.Zn7Z/t<./i.

15. Taskenspiller-kunst, en. (jf.

-strege især i flt., om kunststykker, kneb ud-

ført af en taskenspiller, (nogle) vil bevise

deres Troes Rigtighed ved Koglerie og Ta-
skenspiller-Konster. Holb.Kh.706. (drengen)
havde lært sig et Par nye Taskenspiller-

kunster. iSSerieZs.Z).267.
II

uegl. den Hexe-
mester Cupido . . bruger sine Taskenspiller-

konster. Tode.IX.125. politiske Taskenspiller-

kunster. /ifowei.Br.362. en meningsløs Gud,
der hoverer ved at forbløffe os med Tasken-
spillerkunst. T/iog'Lars.f'CAriVBrodersen. I'Aør/er

Larsen. 1.(1942). 138). -strej;, en. (jf.

-kunst; sj.). Gierne . . unde vi dem (o: de

slette skuespilforfattere), at en vittig Forfatter

lægger her (0: i „Kærlighed uden Strømper"

)

deres Taskenspillerstreger for Dagen, iCniisA

.Journal.1772.283.

Taske-pun jc, en. [1, 2] (nu næppe br.,

jf.: „foræld.?" Levin.) taskeformet (flad)

pung. »Hun liar paa Siden hængt, en Floyels

Taskepung. Dyssel.n.35. Adr.*/tl762. sp.l6.

VSO. -rotte, en. [3.a] (jf. -springrotte;

zool.) gnaver af familien Geomyidæ; spec. om
den nordamerikanske art gofer, Oeomys hur-

sarius (som paa hver side af hovedet er for-

synet med en taskelignende hudfold). Lieber-

kind.DVX.397. -røver, en. (jf. -tyv i;.

Bl&T. Pol.*'%1945.Sønd.2.sp.2. jf. Taske-
røveri. Ugeskr.fRetsv.l936.A.23. Socialdem.

^*Utl940.l6.sp.6. -snit, et. [3] (;/. ty.

taschenzug; herald.) om det forhold, at et

vaabenskjold ved en ell. (oftest) lo indadbuede
linier (kvartcirkler) deles saaledes, at der

fremkommer et ell. to smaafelter; undertiden

64*
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ogs. om det af de(n) indadhuede linie(r) be-

grænsede felt (LexiconoverAdeligeFamilier.II

.

(1787).151. Thiset&Wittrup.Nytda.Adelslexi-

kon.(1904).26. jf. PBGrandjean.Heraldik.

(1919).99). LTid.1728.433. PBGrandjean.
Heraldik.(1919).99. -stpil, -spiller, se

Tasken-spil, -spiller, -springrotte, en.

[3.2] (jf. -rotte og Kængururotte 2; zool.)

gnaver af familien Heteromyidæ. Lieberkind.

DV.X.401. -stang:, en. [3.3] 4> trækstang

i et ankerspil, hvormed spilspagernes op- og

nedgaaende bevægelse overføres til spiltromlen.

TeknMarO.189. -tyv, en. I) (jf. -røver;

person, der (som speciale) stjæler, bortsnapper

tasker (haandtasker, dametasker). Pol.*U194:5.

S.sp.l. jf. Tasketyveri, smst. 2) [2] {ænyd.
tasketiuff; efter ty. taschendieb) f lommetyv.

Moth.TBO. t -ur, et. [2] {efter ty. taschen-

uhr) lommeur. LTid.1737.572. -art, en.

[3] S( I) {ænyd. d. s.; jf. ty. taschenkraut
samt Daskelurt, Pengetaske 2) f d. s. s.

Hyrdetaske 2. JTusch.50. HesteL.(1703).
B5r. vAph.Nath.III.642. VSO. 2) (dial.)

taskeblomst. UfF. -vest, en. [2] (foræld.)

vest med store lommer. PNSkovgaard.B.92.
Bøgh.UF.II.75. -voks, et. (;(i, nu sj.)

voks, hvormed patrontasker indgnides før

pudsningen. MilTeknO.
tasle, V. ['tasia] -ede. {jf. glda. tasslere,

bagvasker, sv. tassla, hviske (dial.: rasle),

no. tasle, gaa sagte, pusle, smaasysle, sml.

bornh. tasla, sjuske, sløse (Esp.359); snarest

lydord; sml. lYtasse, tisle, tusle; if. VSO. no.;

sj. og nu navnlig som laan fra sv. ell. no.)

om lyd af forsigtige, sagte trin, let skraben olgn. :

knase; pusle; rasle, han blev pludselig

angst, så han rystede — der taslede Trin

under Træerne. Kidde.AE.1.261. En Tislen
og Taslen mod Vinduet (o: af regn). Jac
Paludan.L.38.

I. t Tasse, en. flt. -r. {fra ty., fr. tasse;

jf. Tazet; egl. et arab. ord) lille skaal ell.

kop. Chineserne . . drikke (teen) af Tasser,

som ej ere dybere end en Nødeskal. LTid.
1728.200. *En Tasse Bønne-Sod (o: kaffe).

FrHorn.SomnPoet.72. Af Serpentinsteenen

(laves) smaa Skaale eller Tasser. vAph.Nath.
VII.139. Meyer."

II. Tasse, en. ['tasa] flt. -r. {i rigsspr.

vist fra sv. tass (af ty. tatze^ ell. dannet til

TV. tasse; sj. i rigsspr., jf. Nemnich. samt
bornh. tass(a), lab, pote (BornhOS.)) (bjørns)

lab. (bjørnen) gik deroppe med rimede Tasser

i de blaa Ødema.rker.JVJens.Skibet.(1912).

169. jf. Graaben 1 og sv. (dial.) gråtass:

(han) trak Spydet op og lurede, til Graa-
tassen (o: ulven) løb ind i Vaabnets Bane.
MartinAHans.LK.134.

III. Tasse, en. se Taske.
IV. tasse, V. ['tasa] -ede. {sv. tassa,

liste olgn. (\ rasle), no. tasse, gaa tungt ell.

med smaa skridt; snarest lydord; sml. tasle;

sj. i rigsspr. og navnlig ved sv. og no. paa-
virkning) bevæge sig med slæbende, sjokkende

ell. listende skridt (som paa bare ben ell.

poter); trisse; sjokke; ogs. om den hermed
forbundne lyd. der (lød) en tassende Lyd
over Gulvet af (børnenes) nøgne Fødder.
Søiberg.LL.164. Han traadte ind . . med
faste, myndige Skridt, det tassende, slæ-

bende, usikre var horte. Pol.'*/»1930.Sønd.4.

sp.4.
II
om dyr. en gammel Bjørn . . tas-

ser rundt . . paa Lur efter Sæler. Dras^rup.

10 Fordi de udfører saa storeBedrifter. (1935). 109.

Jeg hørte Boxeren gø bag mig . . saa tassede

dens Poter over Broen. Pol.*/tl944.9.sp.3.

BornhOS.
Tasser, pi. se Tars(e).

Tasse-vinke, en. [tasa'ven,^] flt. -r.

{af uvis oprindelse; 1. led er muligvis dial.

tasse, ørefigen (AarbFrborg. 1920.97 ; fra ty.

tasche, slag med haanden?); 2. led maaske
dial. vinke, hovedets side, kind (paa en gaas),

20 ogs.: lussing; dial.) lussing; ørefigen;
„ vinge". Cit.1745. (Ejelholt.FalstersHist.il.

(1935).496). Man har ingen Øine i Nakken,
det er et sællandsk Mundhæld, hvormed især

studse Kokkepiger i min Barndom pleiede

at forsvare sig, naar de under Rumsteringen
enten traadte nogen op ad Benene eller gav
Folk eller Fade en Tassevinke. Grundto.

Dansk.IIl.817. LollO. BornhOS.
I. Taste, en. ['tasda] (ogs. Tast. jf.

30 Meyer, især i bet. 2: laCour&HHolst.Menne-
skeaandensSejre.(1904). 361. TypogrOrd.108).

flt. taster, {fra ty. taste, ital. tasto
; jf. II.-

III. taste) I) J^ d. s.s. Tangent 2 (men nu
mindre br. end dette). Eet Orgel har eet Gribe-

bret med Taster ligesom eet Claveer.JD
Berlin.MusicaliskeElementer.(1744).95. (hun)

lod den høire Haand løbe over Tasterne paa
Claveret. Gylb.I.202. ERode.Digte.(1920).61
(se u. sorthvid;, (han) svinger Harmonikaen

40 og lader Fingrene danse over Tasterne. Xntt<i

And.HH.43. || hertil Taste-instrument,
-række ofl. 2) (jf. Tangent 3; fagl.) i videre

anv., om lign. indretninger paa forsk, appa-

rater, maskiner, fx. paa skrive-, sættemaskine

olgn. laCour&HHolst.MenneskeaandensSejre.

(1904).226.228. 361. Jeg slaar forkert paa

Tasterne (paa skrivemaskinen). BerlTid.* 1

1

1945.Sønd.3.sp.3. || hertil bl. a. Tast-bord
(bogtr.: samling af taster paa visse sætte-

so maskiner. BerlKonv.XXI.55).
II. taste, V. ['tasda] (dial. ogs. (i bet. 2)

tæste. OLGrønborg.Vendelbomål.(1884).204.

Feilb. tiste. Moth.T124. Gravl.Øen.9.180.

Halleby.203. AarbSorø.1940.110). -ede. vbs.

t -else (Moth.T20. LTid.1741.572) ell. -ning

(Moth.T20). {ænyd. d. s.; fra ty. tasten, jf.

fr. tater, ital. tastare, der menes udviklet af

en mlat. afl. af lat. taxare, beføle (jf. taksere^;

sml. I. Taste, III. taste; m. h. t. dial.-for-

60 merne ovf. jf. nt. testen (tessen), ty. f antesten;

sml. antaste) 1) (jf. betaste; nu sj.) beføle;

berøre. Moth.T20. Christus . . stod som et

Offer-Dyr, der lader sig taste, føle, visitere.

Hersl.TT.403. \\ uden obj. den Blinde famler
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sig frem, over Gaden . . og Følehornet (o:

stokken) taster ivrigt foran, til han naar

Fortovskanten, saa bjerger han sig i Land
og taster videie.JVJens.LB.146. jf.: Angst

(er) den opdagende Bevægelse, der bestan-

dig berorer og ved denne Tasten opdager

Sorgen, idet den gaaer rundt om Sorgen.

Kierk.1.131. 2) angribe; gaa løs paa;
næsten kun (jf. dog Feilb.) i forb. taste an.

2.1) (nu 1. br. i rigsspr.) gaa angrebsvis til

værks oier for; (trænge ind paa for at) an-
gribe, (svenskerne skulde) med god ofver-

lagt Raad taste hannem (o: Christian IV)
an med deres hele F\ode.Slange.ChrIV1310.

RasmWinth.S.72. (de) tastede an (Grundtv.

Saxo.*580: foer paaj hvem af Fienden de saae

drøsse om langt borte. Grundtv.Saxo. III. 149.

•du, der Autoriteten har lastet,
|
med Vaa-

ben i Haand mig an har tastet. ORode.H.103.

II
i videre (uegl.) anv. *A11 Synds Ureenlig-

hed, som her i Livet taster
|
Dig an, bort-

skylles strax med denne røde Flod (o: Jesu
blod).Clitau.IR.50. *Ormene paa Roden vil

I
Den (o: planten) hæftig taste a.n. Stub.66.

Operation seer jeg ikke der er at gjøre . .

Nei . . tast ikke disse Øine an med Eders

chirurgiske Y&&hen.Sibb.II.207.
\\

(dial.)

beskylde en for noget olgn. Tiste . . Er at

dute en noget p3i.Moth.T124. Feilb. 2.2)

(talespr., især dial.) (ved tilraab ell. tegn)

standse en (mødetide, passerende) person

(for at tiltale ell. passiare med vedkommende,
rette spørgsmaal til ham). De tastede ham
(o: Luther) an, da han vilde gaa forbi dem,
og spurgte ham ud, om han var Bacchant
eller Skytte. JakKnu.M L.108. CReimer.NB.
800. I Vejby mødte jeg en Rytter, som
tastede mig an og spurgte, om jeg var Rolf.

Nordkild.SF.112. LollO.

III. taste, V. [<tasd9] -ede. vbs. -ning.

{ajl. af I. Taste 2; telegr.) paatrykke telegraf-

U<jn. LSal.lX.658.

Tat, en. [t&d] (ogs. Tatte ["tada] vAph.
(1772). III. LLinåholm.Fiskeren. (1859). 22.

jf. MDL. Feilb. og u. Aaletat(te);. flt. tatter.

{no. tatt (muligvis laan fra da.); vistnok sa.

ord som Tot (Taat), oldn. J>åttr; ;/. IL tatte;

fisk. (især jy.)) medesnøre anv. ved aale-

fangst, red hvis nederste ende der er fast-

gjort et knippe regnorme, som er trukket paa
en lang, tynd snor, og hvori aalen bider, saa-

ledes at den med et rask tag kan trækkes op af

vandel; ogs. om hele medetøjet. JySaml.VIII.
'ri;. LandbO.II.83. Lieberkind.l)V.V.130.

Tatar dl. Tartar, en. [ta-, tBr'ta'r]

(i Tater. Holb.I)H.II.483. jf.: »Saa snelt fra

Streng flyer ingen Taterpiil (Lemb.Shak.
XV 1.147: »Tartarens Pi\). Oehl.Shak.(1816).
60. t Tatter. LTid.n31.87. fil. -e: Moth.
Conv.T33. f Tarter. Pflug.DP.388. JJuel.
422. flt. -e: LTid.1725.518). flt. -er ell. f
-e (Pflug.DP.348. jf. be.Ht. f. Tartarne. sms«.

829. LTid.n23.133). {ænyd. tatter, tarter

og flt. tartarer (DGr(immat.l.l09), glda. (flt.)

tartare, oldn. (flt.) tattarar, mnt. ta(r)ter,

nht. ta(r)tar (jf. mht. ta(r)ter, tatter^, holl.

tartaar, tarter, mlat. tartarus; egl. et tyrk.

persisk ord; jf. IL Tater
|| formen Tartar

skyldes mulig et ordspil med gr. Tårtaros,
underverdenen, p. gr. af tatarernes grusom-
heder paa deres krigstogter

\\ Tatar er nu
(jf. EBrand.Br.II.146) den foretrukne form
i fagl. (videnskabeligt) spr., mens Tartar

10 tidligere (som delvis endnu i ikke-fagl.

skriftspr.) var hovedformen)

1) egl. om person tilhørende en asiatisk

stamme inden for den mongolske sproggruppe;

senere om medlemmerne af alle de central-

asiatiske mongolske folkestammer; i nutiden

om medlemmer af tyrkiske stammer,
især dem, der er bosat i Rusland, (i ældre tid

(som i ænyd.) ofte i forb. m. Tyrk: Tyrker
og Tatere, Christendommens Fiender. /^oi6.

20 DH.II.483. Slange.ChrIV.969. Suhm.DeNord.
FolksældsteOprindelse.(1770). 73). Tatar:
Rostgaard.Lex.T21c. Suhm.DeNord.Folksæld-
steOprindelse.(n70).26.115. en Flok strej-

fende 'VdktdiXex.Rask.Udv.il.25. Kosakhøv-
dingen . . overskred 1581 Ural (og) slog !!&-

taxexne. FolkHist.IV.614. \\ vil Herren give

sin Dotter bort til en Tartar fa; en ætiopisk

prins)? Holb.DR.IV6. Hauch.PF.I.60. Den
tyrkiske Brevpost, Hasan, en Tartar. HCAnd.

30 BCÆ.I.175. det gamle franske Ord: „Skrab
Russeren, og du finder Tartaren!" Brandes.

IR.20(jf. Vogel-Jørg.BO.508).

2) (/r. tartare i sa. anv.; „Forældet."

Gadeordb.*) f d. s. s. Tatarefterretning. Fol-

ketsNisse.*^/il860.6. jf.: det viste sig snart,

at det (o: en avisnyhed) blot havde været
en Plamborger Spekulations-Tartar. ylarAwus

underOccupationenl864.(1864) .14.

3) {jf. Tatarbøf; benævnelsen efter visse

40 tatarers skik at fortære kødet i mer ell. mindre
raa tilstand; kog.) skrabet ell. hakket,
raat oksekød med hakkede løg, kapers olgn.,

nydt som frokostret ell. (især) paa smørre-

brød. IngebMøll.HjemmetsKogebog.(1919).273.

et stykke med tatar
\ jf. Tartar-S mør-

reb r ø d. ESteen- Møller. 50StykkerSmørrebrød.

[1933]. 10. II ofte (efter fr. bæuf å la Tartare;

i forb. bøf tatar. DenungeFruesKogebog.
(1934).69.Soya.DetnycSpilomEnhver.(1938).

io 14. jf.: De (o: nogle europæere i Afrika) blev

ædt, hver eneste en af dem; nogle tartar,

andre kogt eller røget. Waugh.OodtStof.(overs.

1944).73.

Ta(r)tar-) i ssgr. af Tatar (1); sadledes

foruden de ndf. anførte ogs. Ta(r)tar-by, -gene-

ral, -horde, -kvinde, -stamme, -telt. -bøf,
en. (kog.) tatar (3) formet som en bøf. han
snorkede, rød i Hovedet som en Tartarbof.

ORung.PS.234. f -efterretning, en.

M (;/. ty. tartarennachricht og Tatar 2) falsk

efterretning, nyhed (opr. om den af en tatarisk

kurér overbragte falske melding om Sebastopols

fald (1854) i krimkrigen); urigtig, usand-

færdig efterretning; løgnehistorie; skrøne
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(avis)„and". KbhPost.''/iol854.1.sp.2. Meyer.*

-he»t, en. (vet.) tamhest tilhørende en af de

centralasiatiske racer. Sal.VIII.876. ta(r)-
tarisk, adj. [ta-, t'Br'ta'risf/] (nu næppe hr.

ta(r)tarsk. Kalk.IV316b\ f tartersk. LTid.
1725.519). {ænyd. tartarisk, tatersk, (yngre)

fsv. tartarsk, tat(t)ersk, ty. ta(r)tarisch
||

tatarisk er nu (spec. i fagl. (videnskabeligt)

spr.) den alm. form) adj. til Ta(r)tar (og Ta(r)-

tarietj. tatarisk: Suhm.DeNord.Folks ældste
Oprindelse.(1770). 64.73. tatariske . . Sprog.

Rask. Udv.II.6. tatariske Rideheste. Ossen-

dowski. Asiens vidunderligeVerden.(overs. 1924)

.

45 (jf. Tatarhest^. substantivisk, om sproget:

(sproget) er meget blandet med Tatarisk

og Russisk. Suhm.DeNord.FolksældsteOprin-
delse.(1770).91. Rask. Vdv.II.12.44. || et

Tartarisk Gesantskab. Holb.DH.III.541.
Den Store Tartariske Printz Zingis Kierlig-

heds llistohe. (overs.bogtitel.[ca.l730J. sml.

Blich.(1920).VII.ll). Brandes. IR. 20. om
sproget: af det Tartariske i det Tydske Sprog
. . o\eTsa.t.LTid.l731.87. \\ tatarisk bog-
hvede, (jf. I. Tadder 1) ^ d. s. s. russisk

boghvede (se u. russisk B). JTusch.178.
LandbO.1.342. Ta(r)tar-8mør, et. (jf.

-sovs; kog.) rørt smør tilsat forsk, (stærke)

ingredienser (som sur sennep, engelsk sovs,

citronsaft), der gives til visse kød- og fiske-

retter. IngebMøll. HjemmetsKogebog. (1919)

.

106. ISuhr.Mad.^'(1923).35. -sovs, en.

(kog.) sovs tillavet paa lign. maade som tatar-

smør. BerlKonv.XXI.172.
I. Tater, en. se Tatar.

II. Tater, en. ["taJrfar] (f Tarter. For-
ordn.(Kvartudg.)'''/iol701.IV3. RasmWinth.
S.130. PEdvFriis.S.120. jf. bornh. tartara,

vagabond olgn. (BornhOS.). ftt. -er: Cit.1707.

(Vider.III.259). f Tartar. flt. -e: Cit.1711

ogl732.(FDyrlund.TN.301f.). flt. -er: Cit.

1705.(KbhDipl. V802). Cit.l744.(Aakj.SP.

22). — nu kun dial. Tatter. Cit.l712.(Vider.

11.114). Krist.JyA.V234.241. jf. bornh. tat-

tara, zigeuner (BornhOS.), samt: et Complot
af saa kaldede Tåttare. Cit.l740.(Fogtman.

Rescripter.IV,2.(1788).102). flt. -er: Cit.1706.

(Vider.1.414). Krist.DS.I.123). flt. -e ell.

(nu næppe br., jf. dog ovf. 1. 47 og tatrer.

Krist.JyF.VI.344) -er (Cit.l741.(FDyrlund.
TN.305)) ell. f tatre (Cit.l723.(Vider.III.

217)). (ænyd. ta(r)ter, tartar (se u. Tater-

knudej, tatter(e), sv. tattare (ogs. tatare;

ældre tartarej, no. tater, mnt. tater, tarter

(nt. ogs. tartarj; opr. sa. ord som Tatar
(idet zigeunere forveksledes med tatarer); jf.

I. Tadder) zigeuner; om da. forhold ogs.

om natmand, keltring, rakker; under-

tiden som blot nedsæt, betegnelse. Tatere, som
omløbe og besvige Folk med deris Bedrageri,

Løgn, Tyveri og TTo\dom.DL.3—20—3.
*(han) blev da heftig vreed og skreeg: Tal

Dansk, din T&terl Holb.Paars.267. sa.JH.
11.717. Ib . . lod med en Taters Behændighed
Kniven forsvinde under sit TTøieserme.Etlar.

GH.II.24. Goldschm.Heder.l96ff. FDyrlund
TN.356. „Flaar du ogsaa for Folk?" . . „A
har aldrig gjort det endnu . . a er nok Tater
men a er ikke bakker.'' GGregersen.KS.93.

II
i sammenligning; især i forb. brun som

en tater {nt. bruun as'n tater; jf. tater-
brun) VSO. JPJac.(Brandes.Br.II.260). DSt
1923.97. jf. FDyrlund.TN.319. Tater-, i

ssgr.; foruden de ndf. medtagne en mængde
10 mere tilfældige ell. letforstaaelige ssgr. som

tater-agtig, -anfører (jf. -kongej, -bande,
-barn, -dreng, -egn, -familie, -flok, -gilde,

-hule, -hus, -hytte, -høvding (jf. -konge^
-koloni, -kone (jf. -kvindej, -kram (jf. -pak^,
-kro, -kælling, -liv, -mand, -pak, -pige, -race,

-skik, -slægt, -stamme, -søn, -type, -tøs,

(paa) -vis, -æt, se fx. VSO. Goldschm.Heder.

175ff. -blaa, adj. (jf. III. blaa 1 og -brun;
nu næppe br.) som har en meget mørk (hud)-

20 farve. *Lad ham (o: en samfundsreformator)
med Ro arbeyde paa

|
Sit Luud-Bad at op-

rette,
I
Hvorved hånd Verdens Tarter blaa

I
Og sorte Huud vil tvette. Falst.VD.B7f.

-blod, et. (især (9). der har været Tater-
blod i (dein). FDyrlund.TN.357. Baud.
JB.l. Brændevinen satte Taterblodet i Kog.
Lidegaard.AfAbraham-SønnernesSaga.(1933).
84. cg -brnn, adj. (jf. -blaa og u. II. Tater^
(meget) mørk, brun (af lød), (hans) tater-

30 brune 0\n&.GyrLemche.S.IV.34. -folk, et

ell. (især) pi. (1. br.) zigeunere; ogs. om flok

af tatere. VSO.IVN42. Ing.PO.I.144. Hun
har lokket de rejsende Taterfolk til at stikke
Ild paa Gaarden her måt.Hostr.T.190. D&H.
-gaas. en. {vel omdannelse af Taddergaas)

\ knortegaas, Branta bernicla. Kjærbøll.DF

.

360. Rørd.JE.85. -knude, en. {ænyd. tar-

tarknude; foræld.) knude, som troldkyndige

tatere (tatersker) slog, naar en syg maaltes.

40 FDyrlund.TN.324. -konge, en. {ænyd.
d. s. (DSaml.III.312)) leder af en iaterbande.

Goldschm.Heder.176.199. FDyrlund.TN.329.
-kvinde, en. taterske. Blich.(1920).V11.44.
Krist.JyA.V279. -kvind: FDyrlund.TN.324.
-maal, et. (1. br.) d. s. s. -sprog. FDyrlund.
TN.334. tatersk, adj. ["ta'dars^] (sj.) adj.

til II. Tater: tater-, zigeuneraqtig. vAph.
(1764). VSO. O Taterske, en. {sv. tat-

terska, nt. tatersch) kvinde af taterfolket;

50 zigeunerske. vAph.(1764). hans Moder var
Taterske. Goldschm.Heder. 208. Rosenkrantz.

Jordskælvet.(1919).77. Tater-sprog, et.

spec. (jf. -maal og Keltringsprogj om et for

uindviede uforstaaeligt sprog, som taltes af

taterne indbyrdes. EdErslev.Denda.Stat.(1855-

57).214. FDyrlund.TN.357. DSt.1923.103.

tatovere, v. [tato've'ra] (nu næppe br.

tatoere, tat(o)uere. Olufs.Overs.afKeate:

Pelev-Øerne.(1796). 557. JBaden.FrO. Ing.

60 EF.II.261. NordConvLex.*V.651. jf. S&B.
sml. tatouvere. Bonnier.12 gyldneRegler for

Cigarrygere.[ca.l820.J4.— nu næppe br. tæt-

(t)uere. Barrington.Rejse tilBotanybay.(overs

.

1799).79. Primon.Lexicon.(1807). Meyer.).
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-ede ell. (nu sj.) -te. vbs. -ing (s. d.). (ty.

tåtowieren (ogs. tåtuiereu, tatowieren, ta-

tuieren^, /r. tatouer, eng. tattoo (tattow);

egl. et polynesisk ord) ved en særlig fremgatigs-

maade (indridsning, -brænding, 'punktering

clgn.; jf. Ar-, Prik-, Sytatovering. Sal.'

XXIII.115) frembringe (farvede) orna-
menter, billedlige fremstillinger olgn.

paa den menneskelige hud; ogs. (fagl.) i

videre anv., om særlig rruerkning af kød til spise-

hrug; især m. obj., som dels betegner de frem-

bragte figurer, dels den behandlede person ell. le-

gemsdel, (negrene) tattuere sig, for at have et

mere vildt og krigersk Udseende'. HCMonrad.
Guinea-Kysten.(1822). 118. af 1600 mandlige
Straffefanger var . . c. 60 pCt. tatoverede.

KPont.Retsmed.III.152. (han) har en Drage
tatoveret paa sin \JndeTa.Tm.Buchh.SP.162.

billedl.: der (var) ikke ét Menneske der saa

Diernisses Navn paa Tryk, som ikke fik det

tatoveret ind i Hjernen til sine Dages Ende,
Soya.Smilsaal(1944).175. Tatoverer, en.

flt. -e. (jf. Tatovermand; fagl.) person, der

(som erhverv) udfører tatoveringer. CSick.

Fr.-Da.Haandordbog.(1883).906. Tatoverere
skæmmede for høj Betaling (matrosernes) Ud-
seende for det øvrige Liv. A Sandemose.Kla-
bavtermanden.(1927). 129. Tatovering,
en. flt. -er. vbs. til tatovere. Wilson.Missions-
Reise.(overs.l804).614. Syl til Tatovering.

JohsBrøndst.DO.II.99. || ofte konkr., om de
frembragte tegn ell. billeder, (en) næsten sort

Tattovering var udbredt over største Delen af

Ansigt og Legeme. StBille.Gal.il1.242. Vil De
se' mine Tatoveringer? SiormP.T.Si. || hertil

(fagl.) ssgr. som Tatoverings-farve, -mærke
(mærke (paa kød) frembragt med et tatove-

ringsstempel. Bek.Nr.390**Utl944.§l), -naal,
-stempel ^Til Paastemplingen (af baconsider)

maa kun benyttes. . de Tatoveringsstempler,
der . . er tilsendt Slagterierne. /dcgu/a<it;iVr.

2W*/7l934.§5). Tatover-mand, en.

(iscBT ^-jarg.) tatoverer. 0Iiung.VS.17. *Ta-
tovermandens blaa Hieroglyf

|
giver Verden

den bedste Besked:
|
Vor Moders Navn ved

et Anker, boys, —
| og saa Navnet paa

hende, I veed.HSeedorf.HV37. -naal, en.

(fatjl.) særlig naal, hvormed tegn, billeder

(Agn. indridses i huden ved tatovering; tatove-

ringsuaal. Uac.l2Epi8tler.(1928). 162. Johs
Brøndst.DO.II.57.

I. Tatte, en. se Tat. II. tatte, v.

Mda] ^taatte. Krist.JyA.Till.6.Afd.ll6.
" ). -ede. vbs. -ning. (mo. (dial.) tatte

'is laan fra da.), taate; afl. af Tat;
-.

i i6ær jy.)) fiske med tat; ofte i forb.

itte aal. Orm til at tatte eller fi.ske

"].Cit.l757.(Vider.V150).vAph.(1772).III.

holm.Fiskeren.(1859) .21 . Levin.(8Jæll.).
- efter A&\.LandbO.II.83.

Tatter, en. se Tatar og II. Tater.

tattovere, tata(v)ere,t'. »etatdVere.
taug, tau(i^<le, prat. af tie.

tau(£)ne, taa(s)8, se tavne, II. tavs.

tang:(e)t, part. af tie.

Tautologi, en. [tmu-, tautolo'gi?] flt.

-er. (ty., fr. tautologie; fra gr. tautologfa,

af tauto (sammentrukket af t6 auto, ;/. II.

auto-j; eet og det samme, og -logfa, til gr.

logos (jf. u. Logikj; æstet., sprogv.) ufrivillig

ell. bevidst, i den sproglige form varieret gen-
tagelse af en umiddelbart i forvejen fremsat
tanke ell. ordforbindelse; spec. (jf. Pleonasme^

10 om et sprogligt udtryk, hvoraf et ell. flere led

logisk set er overflødige (som fx. Ægtkørsel,
vindskæv, syg og daarlig^. de Repititioner

og Tautologier, som høres udi mange Præ-
dikener. Holb.Ep.V150. UllaAlbeck. Da. Stili-

stik.(1939).118. tautologisk, adj. [tmn-
to-, tauto'lo'qisg^, 1. br. -'lo'gis^] (æstet.,

sprogv.) adj. til Tautologi. Leth.(1800).

KNyrop.OL.III.70.
I. Tav, en, et. se u. I. Tage.
II. Tav, et. se II. Tag.

III. tav, præt. af tie.

I. Tave, en. se I. Tage.
II. Tave, en. ['ta-va] flt. -r. {penyd.

taffue; vi,st (jf. Arkiv.XV58) egl. sa. ord

som SV. tåga (afl. af tåg, slyngplante, no. dial.

taag, rodtrævl, sene, oldn. tåg) ell. (i bet. 2 ?)

som no. dial. tave, lap, klud, trævl (jf. Ilell-

quist.EtymO.*(1939).1260), og (i saa fald)

besl. m. I. Tavse, Tjavs; jf. tavet)

30 I) (jf. Bast 1; især fagl. ell. dial.) lang-
strakt, sej trævl i visse planters hudvæv;
fiber (2); bastcelle; især (jf. Rørtåve) om
(de for skaver (2) rensede) til spinding egnede

basttrævler af hør og hamp; ogs. (jf. Kokos-,
Træ-, Vedtave^ om andre (til spinding an-

vendte) plantetrævler, fx. af bomuld (Pharm
Dan.(1933).66), jute (Wilkens.MT.243), næl-

der (VSO. OpfB.*III.339. jf. Nældetave.
Hannover.Tekstil.il.485) ; desuden om spinde-

40 materiale af dyriske produkter som silke

(Moth.T60. jf. Silketave. Hannover&Smith.

Papir.18) ell. uld (jf. Feilb. sml. Uldtave^
ell. af forsk, kunststoffer (Hannover.Tekstil.

I.l. jf. Stabeltave;, (ofte koll. ell. i flt.).

Moth.T60. den Hør, som voxer bedst . . har

finere og bedre Taver end den smaa. /"Vei-

scher.AK.104. Taven rask fra Skæven ban-

kes Teen. JHSmidth.IIaver.173. (hørren) som
hun havde . . rusket og knevlet til det var

50 Taver. Risl.LM.14. Rask.FynskeBS.62. Feilb.

LollO.
II

i forb. traad og tave, især (jf.

bet. 2.6) i udtr. for, at nit er medregnet. Jeg
har selv spundet hver Traad og Tave (o: af

tøjet). Bredahl.111.75. 'Saa sprængte den (o:

silkeormen) Traade og Taver | og spændte
to dejlige Vinger

|
til Flugt. IISeedorf.Gen-

KkærnfStjærnernp.(1937).16. \\ i sammenlig-
ninger ell. overf. (delvis m, overgang til bet. 2).

Sort.(DSt.l909.44). sønderslid hver af de

60 fine Taver, hvormed mit Selv er bundet til

Menneskeaandens . . Triumfvogn..//^./oc.//.
43. Et Par Mosetørv . . af den brune, løse

Slags, hvis Stof er som lange vævede Taver.

ErlKri8t.(Pol.'*/tl946.1L8p.l).
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2) (1. br.) om lille del, stump, tot af noget;

ofte i udtr. for, at et udsagn gælder hver smule
ell. ikke det mindste af noget. 2.1) om lille tot

af hør, uld, hø, mos olgn. (jf. ovf. sp. 862").
Feilh. Med Haandhakkelsemaskinen hug-
gede hun to stride Rughalmsknipper i alen-

lange Tsiver. AlbDam.B.158. jf.: *Hand fle-

sket op paa jydsk, og bød
|
Sig femten nok-

ker nappe
|
Om nogen skulde af det stød

(o: en egetrunte)
\
En mus s eta ve (o: mos- lo

tave) rappe. Sort.(SamlDanskeVers.^II.102).

II
spec. (jf. Uldtave; ikke i rigsspr.) om

løje. NHancke.Pennetegninger.(1893).97. jf.:

*nu er Taven udspundet (o: visen ude).

Blich.(1920).XXVII.76. 2.2) (jf. Haartave;
om haartjavs. en sjusket Sløie . . med Haa-
ret i uordentlige Taver ned om Ørene.
Rahh.Tilsk.1796. 761. »Splinten store Taver
rev bort af deres ^\i\?iig.Oehl.(1835). VIII.
122. 2.3) om trævl af tøj olgn. (han) rev 20

(sengeomhænget) i Pjalter og Taver. JPJac.
1.209. Hattens knækkede Fjerbusk — Mand
som Dragt slidt til sidste Ta.ye.Kidde.J.182.

2.4) (sj.) om fiber, trævl af dyrisk væv. af

fedt Lammekiød, som han havde spist, har
han funden alle Tarmenes Taver, som
Hr. L. tilforn havde udsprøytet, udstoppet
med smeltet Lammefet. LTidl.i755.336. 2.5)

(jf. ænyd. da kunde hånd icke see en taffue

enthen aff hussit eller hsen.FynskeSaml. 30

VII.244) i videre anv. Blod — deraf var det
denne Trappe, dette Gelænder lugtede, hver
Fiber, hver Tave gennemvædet af „hin egne
SsiiV\ Kidde.J.281. alle de sex Spalter (i

avisen) med deres vovede Insinuationer . .

sletter (ikke) en Tave i Skildringens Sand-
druhed. 4oÅ;;.5F/ri67.

3) (nu sj.) (den ydersie, glødende del af)
lysetande (tilvirket af hørtaver); billedl.:

Troen begyndte, den rygende Tave,
| 40

Hiertets forborgene Menniskes Siel,
|
Først

i en Længsel sin Jesum at have,
| Og nu al

Verden at sige far yel.Brors.l08(jf. u.

Tande^. *Nu knejser i Hækker og Haver
|

Skarntydernes udbrændte Ta.\eT.NJeppesen.
Sange ogSalmer.(1927).20.
Tave-, i ssgr. af II. Tave 1, fx. Tave-

celle, -plante, -stof.

Tavel, en. se III. Tavl.

Tavel-, i ssgr. se u. Tavle- 1.

Tavelet, en. se Tablet.

Taveltur, en. se Tabulatur.
Taver, en. se I. Tage.

Taverne, en. [ta'vBrna] (f Taberne^.
fit. -r. iæda. tawærn (Fragm.42), oldn.

taferni, eng. tavern, (ty. tabern(e)^; fra

lat. taberna, bod, kro (jf. Tabernakel^;
især tg og om udenlandske (spec: italienske)

forhold) vinhus; kro; (spec: tarveligt)

værtshus. Winth.VI.77. *(hun) holder til e'o

på de værste T&veniei.EStokkebye.Avalon.
(1916).20.

II t om krambod. Taberne:
JBaden.FrO.387. Meyer.^-*

tavet, adj. ['ta'vai; som sidste led af

ssgr. -|ta-(')v3i] (af II. Tave; især fagl.) som
bestaar af ell. ligner taver (II. 1). vAph.(1772).
III. (barken) er trevled og taved ligesom
llaLimp.JFBergs.G.70. Stormen sled i hans
tottede, tavede To (0: haar(top)).UKaarsb.
LU.224. især i ssgr. som kort- ('den . . kort-
tavede Celluld.Tid«sÅ;r./.rex<i/<eÅ;mÅ;.2943.i64.

sp.l), langtavet (s. d.).

t tav-kv»r, od;, ^tavs-. Tychon.Vers.
145). {ænyd. i afl. tauquerhed; ;/. jy. tiekvar
(Feilb.III.792), forb. tie kvær u. III. kvær 2
samt II. tavs) (helt) tavs, stille. Moth.T96.
En tauqvær Qymde.Cit.ca.l700.(Thott4°
1525.266). jf.: Kongerne (i Persien) hafde
ved en gammel Lov under Lifs Straf paa-
budet Tauquerhed (da Alexander den store

angreb landet). Wing.Curt.328.

I. Tavl, en ell. et (uden for ssgr. som
Hale-, Rumpetavl næppe m. art. ell. kønsbøjet

attribut), [tau'i] (ogs. skrevet TagL Grundiv.
Dansk.II.511. SvGrundtv.FÆ.II.77.jf. Taugl.
Ew.(1914).III.276. — (sj.) Tag(g)eL Levin,

jf. VSO. — sj. Tavle, se u. Haletavl;.

flt. næppe br. (glda. tau(e)l, taughel (DGL.
11.466), æda. taghæl (se ndf.), sv. tagel, n.,

hestehaar, no. dial., oldn. tagl, n., d. s, (i no.

dial. ogs. „tave" (II) samt i ssg. vidja(r)tagl,

den tynde ende af en vidje), oeng. tæg(e)l,

hale (eng. t&il), oht. zagal, hale, brod, (m)nt.
tagel, m., rebende, got. tagl, n., haar; dial.

ell. fagl. (vet.)} I) hale haar (næsten kun:
paa hest) ell. den kødfulde del af halen
(paa en hest), hvorpaa haarene sidder. MDL.
V80.(no.). ifO. („forældet."). Feilb.III.760.

især i ssgr. Hale-, Rumpetavl (s. d.).

2) (ænyd. med top oc taul olgn., æda. (døør
hæstæn æth wrthær maghær oc kummær
heem) top oc taghæl (o: (i øvrigt) uskadt,

hel og holden) (DGL.II.466), jf. fsv. (gør man
fæ saart, skær af) topp ællær tagl, oldn.

hvårki toppr né tagl, eng. top and (ell. ot)

tail, fris. (rae) top en tajel; egl.: „(med) top

(0: manke ell. pandelok) og hale", fra ende

til anden, hel(t) og holden(t), (med) rub og

stub, men vistnok alm. (se især sp. 865'^^) sam-
menblandet med udtr. (drive osv. for) takkel

og top (se Takkel I.2) og opfattet som
„med (maste)top og reb, takkelage"; sml.

med lok og top (ell. tok), med lop og top

u. I. Lok 2.2, Lop; nu især arkais. ell. dial.)

i forb. top og tavl (sjældnere tavl og top.

Baud.KK.113), i udtr., som angiver, at

noget foretages ell. sker grundigt, til gavns,

fuldstændigt, uden nogen undtagelse (ofte anv.

som forstærkende udtr.). brændt er hendes

Faders Bolig,
| Facade, Port, og Tag, og

Gavl,
I
Med Nørregade Top og T&wl Bagges.

11.202. jf.: paa jeres (0: slesvigholstenernes)

Top og Tagl vi tarsk,
|
Som Bønderne tærske

til Ro\e.Grundtv.PS.VII.200. især efter

præp. med: (gaarden sank) i een Nat . .

med Top og Tavl, efter at Grunden ved det

forbiløbende Vand var underskaaren. £Pon<.

Atlas.111.11 5. Med Top og Tavl og Hud og
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Haar og Krop
|
I Raserie at æde selv sig op,

Bagges.V223. (hasten) sank til Bunds i Mo-
sen med Top og med Tagl.SvGrundiv.FÆ.II.
77. *hver Kulens Frugt

|
den (o: den raadne

kartoffel) oder med Top og T&vL Aakj.UA.
67. — spec. {ænyd. d. s. (Kingo.SS. 1.272))
i udtr. for totalt skibsforlis („med mand og

mus"); ofte i forb. som forgaa, forlise, gaa
under, synke med top og tavl. skibet forgik

med top og ta.\\l.Moth.G43. Et Lybsk Skib lo

. . sank med Top og Tavl. Wand.Mindesm.I.
353. Grundtv.PS.IV185. Rygtet havde for-

talt, at Skibet med Top og Tavl . . var
gaaet undeT.Oversk.L.338. Sal.VI.876.

||

(dial.) i forb. hverken top eller tavl,
intet som helst. Da de rædselsslagne Øjen-

vidner bejede sig ud over Randen (o: af en
mergelgrav) for at spejde, saa de af den
ulykkelige hverken Top eller T&yLAakj.
V'F.171. Krist.JyF.VIII.321. jf.: da saa de 20

hverken Stump he'r (0: eller) Tavl af

hende. smst.IV233.

II. Tavl, et (Moth.T28. JJueUOQ. Hu-
bertz.Ærø.(1834).252) ell en (UfF. se ogs. ndf.).

flt. d.s. (Cit.l711.(Vider.ni.l00)). {ænyd.
ta(u)g((;)l, tavl (flt. ogs. taffle^; fra mnt. takel

og egl. sa. ord som Takkel; jf. I. Tavl 2; nu
kun dial.) (svært) reb; tov. et løst, af en
hændelsze paa slæden hengende, tavl . . ved
hvilcket hånd slæbte slæden . . nær til sig. 30

J.Juel.109. jeg (gjorde) et Tavl ved begge
Pander fast tvers over Trappen. KomGrønneg.
111.138. DF.Xll.74.

Il
om reb i hejseværk

olgn. Sccken . . er aldrig saa tung, den maa
jo op i Høyheden, naar Taulet og Vinden
begynder at bruges..S'or<.rr.35. OeconJourn.
1757.356. Tavlen . . hvormed Kornet hejsedes
op i Møllen. CGHøgstrøm.Taasinge. (1916).
35.

II
om sækkebaand. Uubertz.Ærø.(1834) .252.

III. Tavl, et \ell. (nu sj. i rigsspr.) en "
(se isier u. bet. I.1-2, jf. u. Skak-, Spring-, Var-
tavl; i bet. 2.8: Itahb.Tilsk.1797. 708. Bregend.
1111.1.214. en Vægtavl. UfF.(Møn)). [tau'i]

nøysg.AG.38. (if Tavel. se u. Skaktavl. f Taf-
fel, se u. Vartavl. — undertiden, især i flt.

(ved sammenblanding med I. Tavle) Tavle, en.

flt. -r. til bet. 1: ;/. Dragtavle samt u. Skak-
(1), Springtavl; spec. i gengivelser af oldn.

tafia, (brik til) brætspil: * Derefter blive
]
Præg-

tiL'i'iorte
|
Gyldne Tavler

| I Græsset fundne, so

Si! Ildvig.Edda. 1.60. Gjel.Overs.afden ældreEd-
da.(1895).20; til bet. 2.2 slutn.: »naar Af-

tenpiberne (i høsttiden) tændes, | er man-
eren en Tavle tom. OlafIlans.Tværveje.(1904).
39. ••Markens Tavler

| ligger for min Fod. C^r
Stub-Jør(]ensen.UnderIIjnmlandetsKyst.(1923).

23. UfF. til bet. 2.3: en Tavle . . var faldet
'i'i af Husets Bindingsværksmur./Ji6fi.-lm<.
I"! 1.121. jf. Vægtavle u. Vægtavl og flt.

iimrtavler u. Murtavl>. flt. d. s. (glda. tafl, 60

taucl (ogs. i bet. „tavle" (I.l.i)>, oldn. tafi

(og tofl, tafla^, oeng. tæfl, oht. zabal; fra
mlat. tab(u)lum, sideform til tabula, ae u.

I. Tavle; jf. II. tavlet)

1

)

(nu næsten kun arkais. ell. dial.) i forsk,

udtr. vedrørende (bræt)spil. I.l) (jf. Guld-,
Springtavl og u. Dragtavl^ kvadratisk
spillebræt inddelt i felter ell. forsynet med
streger, hvorpaa brikkerne sættes; skaktavl
(1). *Lyster Eder Skaktavl? . . min Datter
kjære!

|
Du tage din Tavl, du sætte dig ned.

Hrz.VI.34. JPJac.(1924).III.81. i sammen-
ligning: 1 Politikere, Statistikere, Sociologer,

alle I som sidder der og leger med Mennesker
som med Brikker paa en Tavl. Aakj. VE.175.
1.2) enkelt kvadrat, felt (II. 1) paa skakbræt

olgn. D. trækker sin Løber (o: en skakbrik)

paa den anden Tavl for ved hans Konge.
Skuesp.lX.435.Spillebog.(1786).187. 1.3) {sa.

bet. i glda., oldn.) om brik anvendt i brætspil

ell. (jf. u. Guldtavl^ om terning; vist kun
(m. overgang til bet. l.\) i forb. som drage
^Hellere blev jeg og drog Tavl med Eder.

JPJac.(1924). 111.81. Rietz.726(skaansk)),

trække (Nyerup.LittM.2. MO. JFJac.
(1924).111. 77. (de) som ikke yndede Kor-
tene, trak T&vl Halleby.182) tavl. 1.4) (jf.

Hare-, Vartavl og Skaktavl 2) om forsk,

brætspil; nu vist kun (jf. Rad-, Spring-

tavl; dial.) om dam (II.2) ell. møllespil
(2). Moth.T60. jf.: De dristige Helte

|

Glædede Sindet med Tavl i Bræt. PMøll.

(1848). 1.141.
II

navnlig i udtr, for deltagelse

i (bræt)spil; i forb. som lege (Hrz.Vl.34.

ThøgLars.Edda.I.18), spille (Vazof. Under
Aaget.(overs.l900).178. UfF.) tavl. jf.: Hun
sang til Luthens Strænge

|
Og slog (0: ter-

ninger?) i Tavl saa qvik.Winth.HF.138.

2) videre anv. af bet. I.1-2, om firkantet
(især: kvadratisk) figur ell. genstand (som
regel opdelt i mindre felter af tilsvarende

form ell. selv del af et saadant mønster);

ogs. om det af saadanne felter dannede tavlede,

ternede mønster. 2.1) (jf. Skraatavl; nu
især O) i al alm. Moth.T60. et Tavl, der har

lige saa mange Tærner som det qvadrerede

Alphabet (0: som alfabetets bogstavtal i 2. po-

tens). IllTid.l859f60.246.sp.l. et Vindue saa

stort som en Port, et uendeligt Tavl og Tern

af smaabitte blyindfattede Knaster af Glas.

JPJac.l1.423. jf.: Maanen havde . . drejet

sig saa meget, at de store Rudetavl nu
havde flyttet sig over paa Kamrets søndre

Yæg. Bregend.HH. 1.336. |l uegl., om figur(er),

mønster dannet af parallelle, mere ell. mindre

uregelmæssige, bugtede, bølgede linier (der

gaar paa tværs af andre), et uroligt, kruset

Tavl af Bølgelinier oppe under Loftet.

JPJac.11.123. et tavl af gyldne linjer leger

over soens h\ind.NMøll.Ii.20. 2.2) (især

fagl.) firkantet felt af særlig farve ell. stof

paa (i) gulv, loft, væg ell. tøj olgn.; rude
(1.1.2-8); ofte spec. om flise, kakkel olgn.

(stolene) ere prydede med sorte og hvide fiir-

kandtcde Taul eller Afdcelinger.Z/rid.7723.

354. Væggene vare beklædte med et Tavl af

hollandske Stentøjsfliser.J/Vac./.S. Parket-

gulve i Eg og Elm, Stave og Tavl.Poi.'/ii

XXin. B«ntr7kt *•/, IM« 66
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1942J8.sp.l. Ruderne var malte,
|
Og Gul-

vet lagt i T&vl Winth.\:20. ThAMM.UII.
226.

II
ot'er/., om det mønster, der dannes af

grænselinierne mellem (mindre, firkantede)

marker (med forsk, bevoksning) ell. om de

enkelte jordstykker. Klover- og Kornmarker
(breder) deres regelmæssige Tavl op over

jævnt stigende Agerland. BøvP.AD.89. æste-

tisk er de store bølgende Marker mere virk-

ningsfulde end de mange smaa, forskelligt

benyttede T:&v\.HVClaus.DL.92. 2.3) (fagl.)

om (den murede ell. klinede udfyldning af)

mellemrummet ml. tømmeret i bindingsværk.

Moth.TGO. umalet Egebindingsværk med
mørkerøde Muursteens T&\l.Blich.(1920).

V11.75. Stuehusets østlige Del har Bindings-

værksvægge, hvori Tavlene mellem Tømmer-
værket er udmurede med røde Mursten,

Frilandsmus.46. 2.4) (dial.) firkantet stykke

sukker, chokolade olgn. hun kastede nogle

Tavl Hvidtsukker (for børnene). AThorsen.

Af BjærrernesSlægt.(1920).38.

Tavl-, i ssgr. ['taul-] ( især i bet. 2 ogs. Ta-
vel-;. 1) til III. Tavl (1-2) (undertiden veks-

lende m. Tavle-, se u. Tavl-bord, -mur, møn-
ster, -spil^. 2) til 1. Tavle, se u. Tavle- 1.

-bord, et. (nu næppe br. Tavel-. DFU.
nr.4.19. Rahb.PederSkram. (1812).126. ogs.

alm. Tavle-, se ndf.). (ænyd. tauel-, taffle-

(ASVedel.Saxo.(1575).348), tafelbord (Arø-
hoe.Hexaemeron.(1661).83), oldn. taflborb

;

egl. til I. Bord 1; nu kun poet. ell. arkais.)

spillebræt til forsk, brætspil; tavlbræt; under-
tiden ogs. (m. tilknytning til 1. Bord 2) om
bord til bræt- ell. terningspil (jf. Terningbordj;
desuden om selve spillet. Jeg glemmer vist

Skaktavlet igjen ; men hvad vi har talt sam-
men ved Tavlbordet glemmer jeg aldrig.

Ing.KE.1.153. Tavle-: VSO. MO. \\ ofte i

forb. som lege, spille tavl(e)bord. *„Hør du,
goden Ungersvend,

|
leg Tavlebord med

migV'DFlJ.nr.39.1. (bejleren) maatte (ikke)

faa Bruden at se, førend de spillede Tavle-
\iorA.TroelsL.lX.122.

\\ billedl. *Alt længe rul-

ler vel Blodtæmingen
i
Paa Kampens Tavel-

bord. Rahb.PederSkram.(1812).126. -brik,
en. ('-brikke. Schiern.HS.1.60). (nu sj.) brik

til brætspil; tavl (III.I.3). billedl: Guldtær-
ningerne er Øer og Lande og Tavlbrikkerne
Riddere og Svende. Ing.EM. 1.125. (hos)
Middelalderens Astrologer . . forvandles det
ophøiede Univers til en blind Skjæbnes Tavl-
brikker. so.i?Si5;.F//.256. -bræt, et. (jf.
-bord; nu dial. ell. arkais.) spillebræt. VSO.
MO. Feilb. (u. tavlebræt; om dambræt),
om spillet: de lege TavlhTæt.Gjel.KH.221.

I. Tavle, en. ['taule] fit. -r ell. f d. s.

(i ssg. Stent&yle.Holb.JH.I.136f.). (glda.
tawlæ (og tauel, n., jf. Kalk.lY.320a*), sv.

tavla, no. tavle, ty. tafel (jf. Taffel;, sml.
eng., fr. table; fra mlat. tab(u)la; jf. Tabel,
Tableau, Tablet, Tabulatur og III. Tavl)

I) plade af særligt materiale beregnet til
at skrive paa ell. forsynet med tekst, billed-

lige fremstillinger olgn. I.l) (jf. fx. Log-,
Markør-, Post-, Regne-, Skifer-, Skrivetavle^

plade af skifer, (malet) træ, linoleum olgn.

(jf. ogs. Kobber- (1), Olie-, Sand-, Voks-
tavle^ til at skrive ell. tegne paa; især dels

om skifertavle, hvorpaa der skrives med griffel,

dels (jf. Sving-, Vægtavlej om større, (sort)-

malet (træ)tavle, hvorpaa der skrives med
kridt (skol. ofte kaldet den sorte (se IV

10 sort 4.1j ell. store (Casse.IE.12. CUans.
BK.IOO) tavle); ogs. om bræt ell. plade

til opslag ( Politivedtægt f.Kbh.l913.§61; jf.

Gade-, Plakat-, Seddeltavle^. han begierede

en Tavle og skrev disse Ord. Luc.i.63. Griflen

gjorde Commers paa Tavlen. HCAnd.(1919).
1.205. regne, skrive paa tavle \ D&H. jf.

Tavleregning: Regning . . baade udaf Ho-
vedet og paa T avlen. Riber.(Egeria.1,2.

(1805).96). Lov'*/7l814.§74d. komme paa
20 den sorte tavle olgn., se IV. sort 6.2.

|| (jf. u.

Stentavle; bibl.) i fit., om de to tavler med de

ti bud, som gud gav Moses, (gud) skrev paa
Tavlerne Pagtens Ord, de ri Oid.2Mos.34.28.
i forb. som lovens (LTid.1726.827. HCAnd.
(1919).V.238. S&B. jf.: Lovordets Tavler.

Jørg.Afdetdybe.(1909).65), pagtens (Hebr.

9.4), vidnesbyrdets (2Mos.31.18. jf.Yid-
nesbyrdstavle (1931: Vidnesbyrdets . .

Tavler^. 2Mos.34.29) tavler. || om num-
30 mertavle i kirke. Jeg satte Psalraenum-

rene i Tavlerne til Altergang imorgen.
Etlar.GR.1.240. Degnen . . havde sunget . .

en af Salmerne, han skulde sætte paa Tav-
len næste Søndag. Jørg.JoakimsHjemkomst.

(1933).52.
II (jf. Kød-, Syndetavle; især dJ,

højtid.) billedl. ell. i sammenligning. Hold
mine Bud . . skriv dem paa dit Hjertes Tavle.

Ords.7.3. Døde vore Ungdomsminder
|
alt

af Alderdom,
|
saa det næste Slægtled finder

40
I
Tidens Tavle toml Ploug.II.176. (som) en

ubeskreven tavle, {vist efter lat. tabula

rasa, se Arlaud.57; jf. u. I. Blad 3.i) i udtr.

for, at en person endnu ikke har vist, hvad
han dur til, hvordan han vil udvikle sig, ell.

i udtr. for uerfarenhed olgn. hans (0: en kon-

firmands) Sjæl er endnu som en ubeskrevet
Tavle. Reinhard.FC.238. mig, en komplet
ubeskreven Tavle i Litteraturen, der lige

havde udsendt sit første, famlende Forsøg.

50 Aakj.EE.192. I.2) plade, bræt, skilt olgn. for-

synet med ind-, paaskrift (jf. Læsetavlej ell.

billedlig fremstilling; især (jf. fx. Alter-,

Grav-, Kirke-, Lig-, Minde-, Passionstavle^

om (kunstnerisk udført) mindetavle opsat (paa
ell. i bygning, paa gravsted olgn.) til erindring

om fortidens begivenheder ell. personer, ned-
slaae og synderhugge Tavler og Billeder udi

vor Frue Kkke.Holb.DH.il.283. paa Tavlen

(0: paa en grav) læste (jeg) Navnot og Nav-
60 nene paa de mange Mdøde.Kierk.V11.199.

Katedralen i Cadiz ejer hverken Tavler af

Murillo eller Ben af St. Veier.JVJens.IM.
64. 1.3) (til bet. I.2, som forkortelse af Alter-

tavle olgn.; nu sj.) om maleri i al alm. (jf.
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Kunsttevle 2). De, som have Samling af

gamle og nye Tavler eller Skilderier, kand
give best Underretning (om ældre tiders klæde-

dragt). Holb.Ep.11.407. Oehl.V48. Drachm.
Vag.206.

2) (jf. Tabel 1) om (blad af papir olgii.

med) noget skrevet ell. trykt (sml. ogs. Hus-

(2), Jordtavlej. 2.1) (jf. Tabel 1 slutn.; især

bogtr.) planche; tidligere (jf. Kobbertavle

2) isår om kobberstik (i bog). CDGebauer. lo

AfbildningertilNaturhistorien.(1818).Fort.flJ.

Billedtrne (er) anbragt i Texten, i Modsæt-
ning til de fleste andre . . Udgaver, der

næsten alle har Billederne særlig trykte i

Form af Tavler, som det bibliotheksmæssig

hedder. Bogvennen.1929.4. 2.2) (glda. tafflæ

» sa. bet. (DGL.II.356var.); nu næppe br.)

indholdsliste, register (i en bog). Rost-

gaard.Ux.T21b. VSO.III.90. 2.3) egl. vel

(til bet. 2.1^ om særlig side i en bog med skema- 20

tisk oversigt olgn.; i videre anv. (især mat. ell.

forsikr.) om (systematisk opstillet) fortegnelse

over en række (tal)størrelser, genstande olgn.;

tabel, (ofte i ssgr. som Kilometer-, Kvadrat-

(2), Logaritme-, Overlevelses-, Rente-, Sky-
de-, Tidstavle^. Logarithmiske Tavler. Cra-
mer.Geometria.(1760).128. Additions-, Sub-
tractions-, Multiplications- og Divisions-

Tavle. ('&og<tieLca.7S35;.
II (jf. Maane-, Pla-

net-, Soltavle; astr.) tabel, hvorefter himmel- 30

legemers sted, batter olgn. kan beregnes. PSøe-
borg.SC.xvn.

|| (jf. Ane-, Arve-, Slægts-

tavle; fa^l.) om stamtavle. Hist. Efterretnin-

ger om de danske Moltker. Med 5 genealo-

logiske og 1 heraldisk Tavle i Farvetryk.
Langhorn.(bogtitel.l866). OFriis.Litt.359.

3) overf., om hvad der ved sin form minder
om en tavle (1.1). 3.1) (glda. d. s. (Dyrerim.84.

87); sml. Kirke- (1), Pengetavle samt VSO.;
m. h. t. forhold i ældre tid) lille træplade, 40

skuffe paa et skaft, hvorpaa menigheden under
gudstjenesten lagde offerpengene til kirkens

funktionærer ell. (jf. Brandtavle^ en skærv
til indsamlinger for fattige og nødlidende;
ogs. om lille pose, klingbøjtel ttl samme brug.

(ofte i forb. som ombære tavlen, bæn; tavlen
om(kring) ell. rundt, gaa (om(kring)) med
tavlen, lade tavlen gaa, give, lægge i ell.

paa tavlen olgn.). Penge, som enten i Tav-
h-Tuo, eller i Blokkene, eller i andre Maader 50

frivis til Fattige. £>L.2

—

19—16. (konfirman-
dins) Fader . . svøbte Sølvdalere ind i Pa-
pirer til Tavler og Gravere. Cliernh.IX. 67.

rraj>.'11.24. FrOrundtv.LK.217. Feilb. \\{allr.

ænyd. (NJesper88øn.Gradual.(1573).447)) i

forb. de fattiges tavle. Reskr.*Ud739.
I II.§10. PJensen.Sne8ere.(1883).478. jf. Fat-
tigtavle. Cil7«<?5.^Lt/n96y-Bo^cn.7935.777;.

Cit.l862.(AarbIIolbæk.l945.107).
|| (jf. u.

Offertavic slutn.; dial.) tallerken olgn., hvor- 60

/ ' ' :' ff-r ved gilder olgn. lægger penge til

sjiill' >,!,, ridcne. UfF. 3.2) t talrige fagl. anv.
om plade af haardt materiale (sten, metal ell.

(især) træ); især om en saadan, der er op-

slaaet paa en væg, og hvorpaa ir^strumenter

ell. apparater af forsk, art er ordnet paa over-

skuelig maade; fx. om (som forkortelse af)
korstavle (AarbSor0.1925.45), stigbordstavle

(Landbo. IV.387. Sal.XVI.665), sportavle, for-

delings- ell. strømtavle (TeknLeks.1.536) olgn.

3.3) (jf. Kvadrat-, Oblattavle; fagl.) om
forsk, genstande, produkter, materialer, der

fremtræder i tavleform. Chocolade formes i

Tavler (flade Kager). VSO. (farvestoffet) kom-
mer i Handelen i Form af torrede Tavler.

Manufact.(1872).259. en Tavle Lim. FagO
Snedk. Feilb.

\\ (jf. Tavleglas^ m. h. t. glas.

Tidsskr.f.Kunstindustri.1892.134 . Vinduesglas

el. kulørt Glas i Tavler. Pol."U1945.18.sp.3.

„æ Glarkiste" . . var en firkantet Kasse, som
kunde rumme en stor Tavle Glar. Myl
Erich.Den jydskeHede.(1903).482. (han) fik

af og til nogle Tavler Glas og indsatte Ruder.
BornhHaandvEr.l9.

\\ (jf. Honning-, Kunst-

(1), Vokstavle; biavl.) (voks)plade med celler

til bierne; bikage. Fleischer.B.162. nu kan R.

faa Lov at brække Tavlerne ud.GyrLemche.
S.IV.119. UfF. II

(mineral.) om mineral

ell. krystal af pladeform. Glimmer (og) Jern-

glands . . ere ofte krystalliserede i Tavler.

VSO. spec. om tynd skiferplade: Tagskifer,

saadanne Skiferarter, der med nogenlunde
Lethed lader sig kløve i temmelig jævne,
tynde, regelmæssige Tavler eller Plader.

VareL.*II.464.
\\ (fagl.) et større antal skind

af smaa pelsdyr ell. (nu) skindrester, sam-
mensyet til en firkant. VareL.(1807).I.452.

SLangkjer. Varekundskab.I.(1856).562.565.567.
OrdbS. 3.4) (guldsm.) d. s. s. Taffel 2.1.

Hinnerup.Juv.296.310. VareL.'I.253. 3.5}{sv.

d. s.; vet., foræld.) tyggeflade paa visse

tænder hos hesten. CollO. D&H.
II. Tavle, en. se L Tavl.

III. Tavle, en. se IIL Tavl.

IV. tavle, V. ['taula] -ede. {jf. ty. tåfeln

(t tafeln), beklæde med tavlværk; nyere dan-

nelse til II. tavlet ell. III. Tavl, ;/. ^9 Q^^c-

taflæ, spille brætspil, oldn. tefla; især QJ ell.

poet.) inddele i tavl (III.2), felter, ruder;
ogs. uegl.: oversaa med (uregelmæssige) plet-

ter; ofte m. h. t. mønster, som frembringes af

(sol)lyset ell. af (fremspirende) bevoksning.

•En Skaal for den mægtige Højenlofts-IIal

(0: om Norge), |
med Sneflokker tavlet og

t']Bi\det.Kich.I.5. *(egnen) tavles i lysende

Pletter
|
af Pilenes mørke Uegn.Olafllans.

Tværveje.(1904).34. *(træ-)Sta.mmer, |
som

Solen tavled med sit varme Gnld.KMu7ik.
C.46.

II (jf. aftavle^ i forb. m. adv. sniallo

Agerstrimler tavlede Landet af i . . Felter.

EJuelIIans.IlM.20. tavle ud: Ploug.II.149.

Bolgelandets runde Høje |
tavlet ud i

Grønt og Guld. Rode.S II. 102.
||

(sj.) refl.

Foraaret foldede sig ud over Egnen, Jorden
tavlode sig i mange lyse Farver som et

kosteligt Brætspil. LCNicls.OA.lS.
Tavle-, i ssgr. I) til I. Tavle (undertiden

ogs. Tav(e)l-, se u. Tavle-glas, -sten; i visse

66*
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ssgr. vekslende med Taffel-, se navnlig tavle- og

taffel-formet, -glas, -sten, -tryk (2)); foruden

de ndf. behandlede ssgr. kan nævnes en del

ssgr. til I. Tavle 3.2 som Tavle-afdeling,

-anlæg, -bolt, -felt, -materiel, -mester, -om-

skifter, -sal, -sikring (se fx. TeknLeks.I.536f.)

og betegnelser for hvad der optræder ell. frem-

stilles i form af plader (jf. Plade- i ssgr.)

ell. tavler, fx. Tavle-basalt (Ørst.V1.171),
-guld, -messing, -sukker (Feilb. UfF.): des- lo

uden (biavl.) ssgr. til 1. Tavle 3.3 (sp. SW"^)
som Tavle-blok, -bygning, -honning, -mølle

(se fx. Biavl.85f.ll. LandbO.II.653). 2) til

III. Tavl, se Tavl- 1. -bind, et. [I.2.i] (jf.

-værk 1; især bogtr.) bind (4.2) helt ell. delvis

bestaaende af tavler. Kulturminder.1944.152.

-bly, et. [1.3.3] (jf. Klumpe-, Rullebly;

nu næppe br.) bly i tavleform. Rostgaard.

Lex.T21c. SMBeyer.E.118. VSO. MO. -bog,
en. [I.l.i] I) (jf. Tabletbog u. Tablet 1; 20

vist kun m. h. t. forhold i ældre tid, jf.:

„foræld." Levin.) lille optegnelsesbog sammen-
sat af skrivetavler. man (saa kejser Alexander
Severus) at blade i sine Tavle-Bøger. Schytte.

IR.II.49. jf. VSO. 2) (jf. -hæfte; især skol.

ell. f) kladdehæfte af simpelt papir (anv. i

st. f. skifertavle). PapirL.388. -bord, et,

I) [1.1.1] (nu næppe br.) bord, i hvis plade
en skifertavle (til udregninger olgn.) er ind-

fældet. MO. jf.: *Den Magus fra Nord (0: 30

Tycho Brahe)
|
Nu sidder og ridser i Tavle-

bord . .
I
Han kalder, — men Djævelen

kommer ikke. Heib.Pros.IX.239. 2) se Tavl-
bord, -bræt, et. {ænyd. d. s.; til I. Tavle
1.1; jf. Tavlbræt; 1. br.) bræt, der tjener som
(opslags)tavle olgn.; fx. om nummertavle i

kirke (et Tavlebrædt tU Salmenumrene.
HimmerlKjær.1923.351), om regnebræt: (*\
vil tælle efter og beregne

|
Paa Eders usle

Tavlebræt,
|
Om Blodet af de tappre Mænd, 40

der segne,
|
Er mere værd end Danmarks

'Rei\CKMolb.SD.246). jf. det sorte bræt u.

IV sort 6.2: *En Børstenbinder skulde det

(0: et skrift)
|
Bekjendt ej ville være

|
Og

paa saa sort et Tavle-Bræt
|

Forsværte
Navn og Mre.Falst.183. -bærer, en. i)

[I.3.1] (jf. -drager; foræld.) person, som om-
bar offertavlen (i kirken ell. ved gilder). Tau-
ber.Dagb.66. FrGrundtv.LK.224. 2) [1.3.3]

(biavl.) pind, liste i en bikube, hvortil tavlerne 50
er fæstet. MHans.H.134. Biavl.75. -drager,
en. [1.3. 1] (ænyd. d. s.; jf. -dreng; foræld.)
d. s. s. -bærer 1. ved hvert Nytaar (udnævnes)
2 (borgere) til Tavledragere i Kirken. »Stod/.

Randers.359. VSO. -dreng, en. [I.3.i] (jf.
-mand; foræld.) dreng ell. karl, der gjorde
tjeneste som tavlebærer (1). Kirkedrengen (ved
Stubbekøbing kirke), „Tavledrengen", der
1795 havde en Aarsløn af en Mark. Aarb
LollF.1936.34. -dæmning, en. [1.3.2]

(fagl.) dæmning, stæmmeværk, hvis aab-
ning(er) (kan) lukkes med en tavle. Nord
ConvLex.*V1.401. LandbO.IV.387. -farve,
en. [I.3.2] (fagl.) farvestof, som anvendes ved

tavletryk. Manufaci.(1872).267.294. Larsen.
-formet, adj. (jf. taffelformet; fagl.) spec.

[ 1.3.3] (mineral.) om krystaller olgn. VSO.
(antipyrin bestaar af) Farveløse, tavleformode
Krystaller. PharmDan.(1933).85. -glas, et.

[I.3.3] ^t Tavl-. KiøbmSyst.in,1.66).
(jf.

Skive-, Taffelglas; fagl.) om (spejl-, rude-)
glas i form af firkantede, flade tavler. vAph.
(1759). Bille-Top.36. -gulv, et. [1.3.2] (jf.

-parket; fagl.) om (træ)gulv bestaaende af
tavler lagt i mønster; parketgulv. Arbejdsløn.

46. FagOSnedk. -hæfte, et. [I.l.i] (skol.

ell. bogh.) d. s. s. -bog 2. -klud, en. [I.l.i]

(jf. -svamp; især skol.) klud, hvormed det

paa en tavle skrevne viskes ud. Hjortø.Kr.8.

-lak, en, et. [1.3.3] (jf. Flad-, Platlak;

fagl.) schellak (der er smeltet og presset til

tynde tavler). Tychsen.A.1.782. VareL.*849.

-mager, en. [1.3.3] glasmager, som frem-
stiller (vindues)glas i tavler. Bille-Top.45.

jf. Tavlemageri. smst.46. -mand, en.

[1.3. 1] (jf. -bærer 1, -dreng; foræld.) person,

som forestod indsamlingen af tavlepengene.

Reskr.^''/iil748.§3,4. -mur, -mønster, se

Tavl-mur, -mønster, -parket, et. [1.3.2-3]

(jf. -gulv samt Parkettavle; fagl.) parket-

(gulv) bestaaende af kvadratiske tavler (især:

af finere træsorter, der limes paa underlag af
simplere kvalitet). TeknLeks.1.536. -pas-
ser, en. [I.l.i] (især skol.) stor passer (I.l)

(af træ), hvormed der tegnes (med kridt) paa
den store tavle. Sal.XIV86. -penge, pi.

[1.3.1] (glda. tafflepening; ;/. -skilling; for-

æld.) penge, som ofredes af kirkegængerne (i

tavler ell. i kirkeblokken, -bøssen); blok(ke)-

penge. Reskr.^^/il710. ved at blive hjemme
i Søndags sparede (man) Tavlepenge. ZierA;.

IX.306. Trap.Hl.24. -regning, en. [I.l.i]

(skol.) regning udført paa en tavle; ogs. i

videre anv. (mods. Hovedregning^, om skrift-

lig regning. SMBeyer.E.50. RegnebMell.1.32.

-skifer, en. [I.l.i] ('\ -skiver. Brunnich.

M.89. VareL.(1807).II.561). (jf. -sten; mi-

neral.) fin, mørk skifersort anv. til tavler olgn.

vAph.Nath.VII.260. Uss.AlmGeol.70. -skil-
ling, en. [1.3. 1] (jf. -penge; foræld.) mønt,

skilling, som ofredes i tavlen ell. kirkeUokken.

VSO.(u. Tavlepenge;. Feilb. CReimer.NB.
318. Hedebo.112. -sliberi, et. [1.3.3] (jf.

Glassliberi; fagl.) sted (værksted), hvor slib-

ning af tavleglas udføres. Bille-Top.9. -spil,
et. se Tavlspil. -spore, en. [1.3.3] (biavl.)

spore (1.3.3), hvormed traadene trykkes ind i

tavlen. Biavl.87. -sten, en. (f Tavel-.

KSelskSkr.V1.171 (se u. I. Rude l.i^. — sj.

Tavl-. Sturup.TreAarfraHjemmet.(1857).66).

I) [I.l.i ell. 3(3)] (jf. -skifer; nu 1. br.) (min-

dre stykke af) skifersten (fx. anvendt til

skrivetavle, som tagsten olgn.). LTid.1761.254.

Tagsteen (brændes) ikke heller, da man i det

Sted bruger en Art sorte Tavlesteen. JAdeler.
BemærkningervedenReise.(1803).99. Manden
. . tog en lille firkantet Tavlesten med afrun-

dede Hjørner frem af sin Brystlomme og
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skrev med en Griffel (derpaa).ZakNiels.Ki.

30. 2) [1.3.4] (guldsm.) d. s. s. Taffelsten.

Hallager.U7. VareL.*849. -svamp, en.

[I.l.i] (jf. -klud^ stamp, hvormed en tavle

viskes ren. SLangkjer. Varekundskab. I.(1856).

584. Raae.GL.llO.

I. Tavlet, en, et. se Tablet.

II. tavlet, adj. ['taulai] {ænyd., no.

d. s.; til III. Tavl (ell. verf. -part. af IV
tavle^- ;'/. sksvk-, smaatavlet; nu især fagl.

ell. diijl.) som bestaar af ell. er inddelt i tavl,

ruder, tern; rudret; ternet. Grundtv.PS.VI.

51. tavlede eller sammensatte finsekt) Øine.

Lutken.Dyr.^367. den mægtige Foredragssal,

bygget som en oldnordisk Hal, med tavlet

Ttæ\oit.Pont.Muld.351. \\ om gulv, gaards-

pUtds olgn.: belagt med firkantede fliser (ell.

tavleparket). Gram.Nucleus.1884. Landets
bedste Blod varmede sig . . i statelig Dands
over tavlede GuW.JPJac.(1924).I.144. Fyn-
skeAarb.19U.227. \\ om tøj. Reiser.lV.35.

(Harlekins) tavlede Diaigt. Roos.Harlekin.

(1927).9. Feilb.(u. tavleret;. LollO. || i

videre anv.: forsynet med (mere ell. mindre)
uregehrKessige pletter; plettet; spættet; ogs.:

spraglet, en tavled og spragled Yiøne.Rost-

gaard.Ijex.T21b. En tavlet Hest. 750. »Dér
sætter vi os stille

|
i Skyggen paa en Bænk,

I
hvor Solens Straaler spille

|
med tavlede

^i'£nk.Drachm.UD.299. Disse firkantede Plet-

ter findes paa begge Sider af Fjerens Ribbe .

.

Denne Tegning kalder vi . . tavlet eller hd^m.-

Tet.KRDahl.Racedu€n.(1923).47. UfF. || t

ssgr. med farve-adj. som 1. led, fx. blaa-
(Feilb.1.98), graa- (s. d.), hvid- (IsakDin.
FF.112. jf. Feilb.I.702), rød- (Kingo.SS.
1.46. JVJens.HF.54), sorttavlet (s. d).
Tavle-tryk, et. I) [I.l] (foræld.) form

for bogtryk frembragt ved, al en hel bogside

blev tuiskaaret ad gangen i en træplade.

PLMøll.B.5. 2) [1.3.2] {efter ty. tafeldruck;

jf. -farve; fagl.) d. s. s. Taffeltryk. Nord
ConvLex.V.515. Den gi.By.1927.50. -værk,
et. I) [1.2. i] (jf. -bind; især boglr.) bogværk
bestaaende af ell. udstyret med tavler, kostbart

udstyrede Tavieværker. Bogvennen.1927.109.

2) se Tavlværk.
Tavl -elan, et. se Tavleglas. -mar, en.

(ogs. Tavle-. Fetlb.BL.86. AarbHolbæk.1943.

77). [111.2.3] (;7.»nt/d.taufflmuret«om/-værk;

bygn., dial.} (enkelt muret tavl i) bindingsværks-

mur. MDL. Gravl.AB.12. Feilb. jf.: 6 Fag „ .

.

tavlmuret Huus." Cii.1731. (CChristensen.

UørsholmsHist.(1879).369). -mønster, et.

[III.2.3] ('Tarle-. jf. MC), (nu sj.) (ind-

vend) rudret mønster (i tøj). Amberg. VSO.
D&H. -spil, et. [III.l] fTavIc-, se ndf.).

(arkais. ell. dial.) brætspil. EJessen.(Aarb.

1867.384). de gyldne tavlspil fra gamle dage.

Orønb.Nordiske myter.(1927).83. UfF. Tav-
le-: TroelsL.*IX. 140. Jomfruen (kan) vinde
en Svend . . ved T&vles[iil. Billeskov./. DI). I

.

34. -sten, en. se Tavlesten. -værk, et.

[1 1 1.2] (ogs. Tavle-, se ndf.). (ænyd. tau(e)l-

verk; til dels efter ty. tafel-, tafelwerk) hvad
der er inddelt i, bestaar af tavl. Skioldet . .

er indfattet udi en Ramme Tavlverck af
Guld og SøW.LTid.1730.161.

\\
(nu sj.) om

gulvbelægning, panelværk olgn. D&H. Tavle-:
vAph.(1759). *vi (maa) arbeide . . ved
Tavleværket

|
Som Snedkere. OeW.ZYi20.

II
(nu dial.) d.s.s. -mur. muret Tavle værk.

Cit.l706.(KirkehistSaml.5R.I.250). Feilb.

tavne, v. ['tauna] (tidligere alm. skrevet

taune; ogs. taugne (VSO.)). -ede. vbs. -ing
(Rostgaard.Lex.T21c. MDL. Feilb. UfF.).
(ænyd. tavgne (i bet. 2), sv. dial., no. dial.

tagna, oldn. J)agna, alt i bet. 1; afl. af stam-
men i tie (jf. oldn. præt. J)ag6i;; nu især dial,

ell. hos sprogrensere, jf. VSO. MO.) I) inir.:

(begynde at) tie; forstumme (1). I.l) i al

alm., om person(s tale, sang, raab olgn.) ell.

(natur)lyd. PEMull.Isl.ll3(falstersk). MDL.
20 Det Barn tavner næsten aÅdiig.Levin.(G.).

*(ordet) „Venskab" . . vækker Savnet
|

af,

hvad der er evig tavnet
|
og tør aldrig tale

meT.UBirkedal.LTF.49. UfF. \\ m. organet

som subj. *Nu er den Læbe tavnet,
| Som

kjærlig i de spæde Aar
|
Mig lærte Fader-

navnet. GrMnd<v.P*S'. ¥96.
II

ved personifika-

tion. Fornuften taivncr (NMPet.V,2.270: for-

stummer^ for Visdommen, Kjærligheden,
den hellige Gud. NMPet.'V,2.(1871).198. 1.2)

30 (jf. tie 2) uegl. \\ om litterær produktion.
Frihedssangen tavnede med Malte Bruun.
FBajer.Nordens pol.Digtning.(1878).137. Røn-
ning.G.I,1.40. \\ om tale ell. lyd. *du Gravens
Hviile

I

der, o Klage! skal du taune, Ci<.

1791. (Agerholm. Dr. Ryge. (1913). 14). paa
denne Maade tavner eller overdøves Samvit-
tighedens Uøst.SkatRørd.NaadensAar.(1900).
494.

II
om naturfænomener. Vinden tavned,

vandene fit&nåsed.FrHamm.EK.135. \\ om
40 tanker, følelser olgn. *i mit Sind var alle

Sorger ta.ynet.LCNiels.SmS.21. 1.3) blive

rolig; falde til ro. UfF. \\ ogs.: helme. Ane er

. . bleven saa hægen efter at læse Aviserne,

at saa snart de ere inden Døre, tavner hun
ikke, før hun faar dem læst.SLind.Pastor

Brandt.(1888). 166. 2) trans. 2.1) faa til at

tie stille; (efterhaanden) bringe til tavs-
hed. Moth.T96. »Himlens Gud . . tavned' do
brølende Tordner.JM Hertz. Isr.120. Grundtv.

50 SS. 11.113. Du kan ikke . . faa den onde Sam-
vittigheds Hylekor tix\net.Søndagsblad.**U

1922.2. Feilb. 2.2) spec. anv. af bet. 2.i: (faa
til at tie ved at) tale godt for, trøste en.

Moth.T96. Niels havde Drengen ved Haan-
den (han) tavnede ham taalmodig, om han
faldt og slog sig. Staun.UD.52. jf. smst.36.

Tavolatnr, en. se Tabulatur.

Tavolet, en. se Tablet.

I. Tavs, en. se I. Tavse.

60 II. tavs, adj. [tau's] (tidligere alm. skrevet

taus. — t taugg. EPont. Men. 1 1.53. Schous-
bølle.Saxo.276. t t*g8. Rostgaard.Lex.T22b.

jf. u. Tavshed. — f tavsk. Slange.ChrIV49.

490. Eil8ch.PhilBrev.60f. Suhm.Hi8tJ.77. —
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nu kun dial. (sj.) tavse. Rostgaard.Lex.T22b.

Dania.IX.33(sydsjæll.). jf. EJessen.Gram.

98. se ogs. u. bet. 4^. intk. og adv. -t ell. (nu

især talespr.) d. s. (et taus Fruentimmer.

nolb.MTkr.307. Buchh.Su.I.21. jf. ndf. sp.

S77**s^); flt, -e; gi. bøjningsform (egl. akk. m.

ent.; poet., arkais.) -en (FGuldb.I.170. Oehl.

ND.210). {cenyd. (jy.) tavs (se ActaJutl.

IIl,1.91j.), tau(g)s, tau(g)sk (og (qver)tags;;

maaske udvidelse (efter tys, tavs (?)) af et adj.

(afl. af roden i tie;, der foreligger i ænyd.

qwertav (jf. tavkvær samt ænyd. subst. qwer

taw, qværtaugn (DeGamleVijsesExempler.

(overs.l618).Q5r), tavshed; muligvis er for-

men tavse dog den opr., og afledningen er da

parallel med fx. oldn. hugsi, sv. varse, ledsen

;

andre afl. foreligger i ænyd. quartagen, kver-

tagend, tau(g)som (se tavsomj samt i oldn.

J)agall, SV. dial. tugsen; jf. tavselig || ordet, der

efterhaanden afløser glda. tighændæ („tiende")

olgn., kendes kun fra dansk (med skaansk og

no.) og synes (i ældre tid) at mangle i fiere

(spec: jy.; jf.
dogFeilb.III.808 u. tjavsj dial.,

ligesom det i nogen grad er fremmed for alm.

talespr. (der foretrækker udtr. som ikke sige

noget;
II
om forb. tavsogtys(t) (tys(t) og

tavs) se tys(t))

I) især om person: som tier (stille), ikke

giver (en ventet ell. sædvanlig) lyd fra sig.

(ofte i forb. som blive, være, (for)holde sig

tavs;. I.l) som ved en bestemt lejlighed, i en

vis situation tier stille (p. gr. af forlegenhed,

tvivlraadighed, overraskelse, bedrøvelse, vrede

osv.). een af Munkene . . tog Kronen, og satt

den paa Hertug Frideriks Hoved . . alle

bleve tausse deTved.Holb.DH.il1.22. Kon-
gen er bedrøvet, Kongen er taus. Heib.Poet.

11.263. De gik stille ved siden af hinanden;

han vidste ikke rigtig, hvad han skulde sige

;

da vendte hun sig mod ham og sagde: „Hvor-
for saa tavs? Spyt De bare ud." Linnemann.
NF.103. ofte som tilstandsbetegnelse ell. (sjæld-

nere) adv.: (han) saae taust hen for sig.

FruHeib.EtLiv.*I.212. Thomas havde tidt

tavs ærgret sig over, at han . . systematisk

maatte vente, til der var serveret for de
kudre.Schand.TF.Il.70. Jeg sukkede tavs
og lod ham rase ud. Buchh.UH.47. jf. tie

4.1 : Regnvand paa Gravstene helbreder

. . Vorter og Udslet, naar man taus vadsker
det befængte Sted dermed. Foersom.L.35.
*I Kroen sidder Søren . .

|
Og drikker taus

og tyæT.Drachm.DM.52. TDitlevsen.BF.98.

II (jf. bet. 3; i forb. m. vbs. olgn., der betegner

følelse, adfærd olgn. hun havde staaet et Øje-
blik i tavs Betragtning. Tode.IX.258. (kunst-
samleres) tavse Glæde og højrøstede Begej-
stnng.KLars.AH.28. (1. br.) om ansigts-

udtryk olgn.: hendes Ansigt er hvidt og stort
og ts,yst.AaseHans.EK.112. det tavse sprog,
se I. Sprog 1.4.

II (jf. tie 2.i; vegl, om skri-

bent: som i en vis periode intet producerer ell.

udgiver. Hrz.D.lII.242(se u. II. holde I8.4;.
Efter Udsendelsen af de to store Fejde-

skrifter forholder Poul Hclgesen sig tavs.

OFriis.Litt.242. jf. tie 2.4: Svensk og dansk
slutter sig vist nærmest til østnorsk, men
kilderne er næsten tavse. MKrist. FS.117.

II
(især højtid.) meton., m. h. t. taleredskab

(læbe, mund). *Da var min Tunge stum, og
taus min Læhe. Oehl.XIX.77. *En Mund, som
før var tavs, er bleven stum (0: ved Amalie
Skrams død). LCNiels.SS.34.— (jf. hel. I.3 og

10 III. ren 2.4; f i forb. som love tavs mund,
love tavshed. Efterat jeg . . havde maattet
love dem tavs Mund, sagde de, at de havde
vel Lyst at udruste et Skib ad Guinea. Robin-
son.1.62. jf.: jeg (0: Sancho) kommer ikke
frem med (ordsprogene), fordi taus Mund hed-
der S&ncho. Biehl.DQ.IV87. || uegl., dels om
instrument ell. anden mekanisk lydgiver. Kla-
veret var tdL'vs.Buchh.Su.1.21. Vi søgte i

Aftes at komme i Forbindelse med Hr. B. . .

20 men Telefonen . . var tavs. Pol.*^/»1936.1.sp.4.

dels om naturfænomen olgn. (jf. u. bet. 2):

*alle smaae Stierner taus blinkede ned.

Bagges.Ungd.il.87. *Larm og . . Bulder gjorde

Sarpen (0: en fos) taus (0: overdøvede den).

Boye.PS.1.160. *ensomt rinder Nattens tavse

Kilde. Stuck.S.20.
\\

(højtid.) som ikke kan
tale; stum. ingen Klokkeklang

|

(ringer) den
tavse Skare (0: de døvstumme) sammen. Rich.

1.40. *(sankt Antonius) taler til de Tavse
30 (0: fiskene) |

med en Glød, som maa forbavse.

PerLange.Orfeus.(1932).17. jf.: Er (menne-
sket) den eneste Talende i Himmelen og
paa Jorden, og Skaberen taus som den
stumme Skahning? Mynst.Betr.1.42. 1.2) som
if. sin natur kun ytrer sig sjældent ell. med
faa ord; lidet talende; faamælt; ord-
knap, en Vert med Samvittighed er lige

saa rar (o: sjælden), som en riig Soldat, en

taus Barberer, en ærlig Møller.Holb.llJ. 1. 7.

40 han (0: en rigsdagsmand) hørte til de tavse

og blev efterhaanden ganske stum.HWulff.

DR.252. *Den store tavse for evigt tier.

LCNiels.SS.47 (ved Henrik Ibsens død). Den
tavse Dansker.EErichs.(bogtitel.l916). hun
er en tavs natur j

det ødelagde hans Humør,
han blev tavs af sig; Folk sagde, at han
aldrig blev Menneske igen efter den Tid,

J0rgenNiels.FL.66. B0vP.II.88. 1.3) (nu
især i sammenligninger (se bet. 1.4;; som

50 ikke røber noget, der skal holdes hemmeligt;

som kan holde tand for tunge; diskret, (om
forb. holde tavs(t) se bet. 3). Moth.T96. jeg

er taus, det kan Deres Excellence forlade

Dem Tpaa.Heib.Poet.VII.339. *Vær tro, vær
taus og vær torsigtig.PalM.U.349. 1.4) (jf.

død-, mur-, stentavs og tilsvarende udtr.

M. tie 1.4; i sammenligninger, tavs som graven,

se Grav 5.2. tavs som en mur, se I. Mur 2.i.

(1. br.:) fik en Anden et venligere Smil . .

60 saa blev man pludselig tavs som Døden,
rejste sig . . og gik bort. Goldschm.1.76.

2) (især is) om lokalitet ell. tidsrum, situa-

tion: hvor der ties, er stille. Nattergalens
sørgelige Triller | I tavse Skove. Bagges.



877 Tarse Tavshed 878

NblD.225. *I den tause Nat . .
I
Maanen

stænker Guld paa alle Giene.PMøU.ES.1.46.

•Lad Megafonen raabe hojt og lydt:
|
Nu

kommer der en Nyhed fra det Tavse (d:

fra himinelrummel)lRode.VR.43. inden (for)

fire tavse vægge, se Væg. || den tavse
lone, (fys.) d. s. s. Tavshedszone. Fysisk

Txdsskrift.1929.53.55. \\
(højtid.) m. h. t. gra-

vens, dødsrigets stilhed. *I Gravens mørke,

tause Gjemrae
|
Nedsynker Alt, hvad aan- lo

der Liv. Thaar.ES.324. hun havde aldrig

tænkt sig at rejse fra Vestergaard, for hendes
Tid kom, da hun skulde til det tavse Sted.

OlesenLøick.NH.1.103. De døde priser ej

Herren, ingen af dem, der steg ned i det

tavse (1871: til det Sme).Ps.ll5.17(1931).

et intk., i upers. udtr. »Her er saa taust i

unåen.Ing.RSE.VI.BS. Der blev tavst

rundt om ham af }iledfølehe.Reiserer.KG. 19.

uegl.: Der vil aldrig blive „tavst" om Dig. 20

Drachm.(Brandes.Br.III.98).

3) (især (S) som (for)ties, som ikke
udtrykkelig nævnes, formuleres i ord (men
fremgaar af tilstanden, omstændighederne);

stiltiende, (man) plejer af den blotte Taal-

modighed at slutte eens tauske Samtykke.
Eilsch.PhilBrev.51. Den tause eller udtryk-
kelige Forpligtelse, han, ved at modtage
Embedet, indgik.Rahb.Tilsk. 1796. 144. et

tavst Krav. Tilsk.l933.II.140. tavs anklage, 30

se u. Anklage, jf. Vogel-Jørg.BO.557. Det
var en taus Overeenskomst, at det

ubehagelige Optrin . . skulde være (glemt).

PMøll.(1855).n.ll6. Lieb.0.25. jf. skjult

nød u. skjule 4.3: hun (nedtryktes) ved Tan-
ken om den megen tavse Nød og uforskyldte

Elendighed i Verden. Pont.D. 158. ingen Nod
skriger . . som den tavse Nad. OlfRicard.

VelsignetJul.(1925).154.
j| f holde noget

tavs(t), undlade at omtale, røbe noget; hem- 40

meligholde. Uolb.Forv.lsc. Holder (flaadens
sekretar) ikke det taus (SøkrigsA.*: taugst^,

som bør ties, da have han sit Embede . . for-

brudt. .S»Å:n>^.^2752;.^97. det holdes taus,

taus, fra hvem (verset) kommer.Tode.R.62.
4) t t forb. tavse sagt, i stilhed 8agt(?);

reverenter talt(?). Naar vi skal blotte (tause
sagt)

I
Vor Ryg, og Byrden lette. Sort.

PSkan.29.
I. Tavse, en. ['tausa] (ogs. TøTse. so

Danmdnbch.1 .463. KThuborg.Detgl. Harboøre.

(1928).43. Feilb. — Tayg. DrechselSallvfisk.

58. — som gengivelse af former fra Fanø:
Tas(e). TidsHkr.f.Fi8keri.l870.43. jf. Feilb.

Tås. Moth.T58(som intk.). Tos. Han-
dels- ogItidu8trie-Tid.1806.394). flt. -r. (sv.

tafs (dial. ogs. t&iac), no. tefsa, medesnor,
tafsa, tafse, pjalt olgn. (jf. Tjavs,^; afl. af
no. dial. tave, ae II. Tave) I) (jf. Tavsing,
Tjavs L'; fisk.) om de korte (af tvundet garn 60
t I >.r !,/!<) snore, som forbinder krogene med
l'i.i'jhnrn; forfang (I.l); kense. Olavius.

Skagcn.(1787).381(ved trykfejl: Tanse(r);.

Krogcfiskeriet (af aal) foregaar ved almin-

delige Liner med Tavser og Kroge. Drechsel.

SaUvfisk.55. UfF. 2) (nu næppe br.) om noget
sammenrullet, -viklet, fx. om prop af for-

bindstof, tampon: Man betiener sig der (o: i

Kina), til denne Operation, af tre eller fire

Skaller af de fortørrede Børne- Kopper, som
man tager, naar de falde af . . og man giør

deraf, med et Gran Muscus og lidt Bomuld,
en sammenrullet Tavse, som man legger
Børnene i 'N3dsen.Butini.Børnekopper.(overs.

1753).59.

II. tavse, adj. se II. tavs.

tavselig:, adv. (til II. tavs; sj.) sagte;

stille. Ingen aner, hvad jeg Dig
| Hvidsker

her saa tauseligJ Bagger. (Dolleris. CBagger.
(1907).35).
Tavshed, en. ['tauS|heJ5] (tidligere ogs.

m. former som Tavskhed. Reenb. 1.407. Eilsch.

PhilBrev.142. Slange.ChrIV999. (sj.) Tags-
hed. Nyerup. PSyvsOrdsprog. (1807).119ff.).

flt. (1. br.) -er ^der indtraadte en af disse

Tausheder, som kun altfor tydeligt røbe, at
Alles Tanker havde fulgt een og den samme
Retning. CBernh.NF. VI.251. Man kan med
en vis Effekt anbringe saadanne Tavsheder
eller Plumpheder eller dumpe Udbrud i Kome-
dier og Fortddllinger.Rubow.KS.23) . (ænyd.
ta(u)gs-, tauskhed (og tauschehed^- sml.

Tavkværhed (u. tavkvær^, Tavsomhed;
af II. tavs; især O)

\) det at være tavs (II. 1). I.l)t al ahn. Jeg tør

. . icke dømme ham (0: en snakkesalig) til

meer, end 3 Dages T&ushed. Holb.GW.V2.
Mig hendes Taushed sødere end tusind

Taler \år.Winth.VI.248. der (blev) Tavshed
(1819: Stilhed^ i Himmelen omtrent en halv
Time.Aab.8.1(1907). || m. h. t. litterær pro-

duktion, oplysning i kilder osv. NyerupRahb.
IV.174. (det er ikke) udelukket, at Loven
trods Kildernes Tavshed kan være vedtaget
af Landstinget. PJJøny./f.34. en Digtsamling

af Erich Kåstner, endelig engang igen efter

fem Aars Tavshed.Poi.»/,/537.7.sp.5. jf.:

Om Stationsbyerne Tavshed, de er som Sta-

tionsbyer er flest, saa kan enhver tænke sit.

DanmHVC.572. || til II. tavs 1.8. det er troe-

ligt, at Frimurernes Taushed grunder sig

paa andres T^iysgicrrighed. Holb. Ep. 1.59. Man
kan forlade sig paa hans Taushed. MO. Til-

budsgiveren . . vil anse den anden Parts

Tavslied for Antagelse af Tilhudct. Handels
TeA:n./4(?. y/. Tavsheds-løfte, -pligt: det Taus-
hods Løfte, som jeg har forbundet mig
til. Holb.Forv.2sc. (noget) der under Taus-
heds Løfte betroes l)em. Brandes. Br. 1.264.

bryde sin Tausheds Vligt. EPont.Collegium

pastorale practicum.(1757).573. ||
om forb. som

dyb, streng, talende, ubrydehg (ubrødelig)

tavshed se som regel de paagældende ad;, jj
bryde tavsheden (delvis til bel. 2): Sv
Grundtv.(DgF.II.449). Soya.HF.32. bringe
til tavshed, ved forestillinger, overtalelser,

trusler olgn. faa til at tie; lukke munden paa.

Tyve og Røvere . . ansee Port- og Gade-
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Hunde som interesserede Vægtere, hvilke de

ved et stykke Brød kand bringe til Taushed.

Holb.Ep.11.173. Sporon.EO.III.35. De maat-

te idetmindste have fem Mands Forstand,

for at bringe dette Fruentimmer til Tblus-

\ied.SHeegaard.UT.200. (tone)Filmen . . er

(endnu ikke) naaet saa vidt, at den kan

bringe Naturens øvrige Lyde til Tavshed.

EkstraU.yil945.8.sp.3. spec. {X) rn. h. t.

fjendtligt skyts: ved beskydning, demontering lo

olgn. bringe til at ophøre med ildgivningen.

VSO. Verdenskr.1,3.183. slaa med tavs-

hed, (jf. III. slaa 9.1 ; nu sj.) berøve (ell. for-

mene) evnen til at ytre sig (v. hj. af et sprog).

*(Juppiter) ogsaa Planter, Dyr med ævig

Taushed slog. Holb.Metam.91. tavshed, der

taler, sell. tale 6.a slutn.— ofte i forb. som

bevare, iagttage, vedligeholde (Drachm.UB.

119) tavshed (om noget), (paa)byde (se u.

paabyde^, paalægge (en) tavshed, (ind)hylle 20

(se u. III. hylle l.i^ sig i tavshed, forbigaa

(s. d.) (ell. t overgaa, s. d.) i (ell. med)
tavshed. || talem. og ordspr. (der bør være)

tavshed, mens retten sidder, se II. sidde 2.3.

resten er tavshed olgn. {efter eng. (Shake-

speare.Hamlet.y.2) the rest is silence), om
det øvrige bør der (af diskretionsgrunde) ikke

tales. NMøll.Shak.235. Hvordan kom vi

egentlig hjem (efter et sold)? Det sidste, jeg

husker, det er at jeg skændtes med Tjeneren 30

. , om Regningen. Resten er Tavshed. Jesper

Ew.PF.189. jf.: En Basaltstatue . . frem-

stiller en siddende Figur, en Kvinde . .

men kun Ansigt, Hænder og Fødder er ud-

arbejdede af Blokken. Resten er Tavshed,

Legemets Bygning kan ikke engang anes

under Biagten. FrPoulsen.GO.20. ^ whist
betyder (ell. er) tavshed, se Whist,

tale er sølv, men tavshed guld, se

I. Guld 2.2.

2) (jf. Gravtavshed^ det, at der er tavst

(II.2), stille. *En rædsom Taushed var i Dy-
het.Ew.(1914).I.167. *Fugleskarer

|

pludselig

tier.
I

Hellig Taushed
|

alt indvier.Oe/iL

Digte.(1803).81. *fjerne Drøn Naturens
Taushed hrydei.FGuldb.IJ.159. *En Jæger-

sang,
I

et Valdhorns Klang
|
Naturens Taus-

hed hTød.NLund.Sange tilSkolebrug.IY(1862).

20.

Tavsheds-, i ssgr. af Tavshed 1.

-leg, en. (1. br.) stilleleg. KvBU''/iil913.

l.sp.3. O -løfte, et. (jf. ovf. sp. 878'^«-)

løfte om at iagttage tavshed (m. h. t. noget be-

troet). Ing.VS.II.7. Manderstrom tog Tavs-
hedsløfte, og Kongen indsaa, hvor nødven-
digt det var at tie. AFriis.(HistTidsskr.lOR.

111.603). -pligt, en. (jf. sp. 878'*; jur.,

emb.) pligt for visse personer (embedsmænd, læ-

ger olgn.) til at hemmeligholde oplysninger, de

under udøvelsen af deres hverv maatte komme 60

t besiddelse af. JurTidsskr.V,2.60. Præstens
Taushedspligt. Matzen&Timm. Denda.Kirke-
ret.(1891).475. Lægens Tavshedspligt. ZPoni.
Retsmed.1.8. PoulAnd.F.131.144. -rod, en.

(sj.) S( (roden af) kong Salomons segl, Poly-
gonatum multiflorum (L.) All.; tistillerod.

JTusch.294. BMøll.VildePlanter.(1900). 150.
-straf, en. (jur., foræld.) straf, bestaaende
deri, at fanger forhindres i at tale (med
hinanden). Isolerings- og Taushedsstraf.
Neerg. HovedstadensStraffeanstalter. (1839). 51.

-system, et. spec. (jur., foræld.): sy-

stem, hvorefter det forbødes fanger at tale

(til hinanden), smst. billedl.: (en) kunstne-
risk og forfinet Gjennemførelse af Tausheds-
Systemet (mellem ægtefæller). Kierk. II.104.
smst.IV.391. -zone, en. (jf. den tavse zone
u. II. tavs 2; fys.) mellemliggende bælte, zone
(inden for det helhcdsomraade, hvori stærke

lyde i det hele taget er hørbare), hvor lyden
ikke kan opfattes. FysiskTidsskrift.1929.52.

Tavsing, en. ['tausen,] fU. -er. (afl. af
1. Tavse) I) (fisk.) d. s. s. 1. Tavse 1. Laxe-
linier . . med Kroge i saa kaldte Tavsinger,
der ved smaae Blylodder nedhænge fra

Hovedlinien 27« Favn i YsmdetHandels-
ogIndustrie-Tid.1804.83. Drechsel.SaUvfisk.27.

Esp.350. 2) (dial.) d. s. s. I. Tavse 2. Esp.
350.

tavsk, adj. se II. tavs. tavs-kvaer,
adj. se tavkvær. tavsom, adj. ['tau-

(i)sa)m(')] (ænyd. tau(g)som; nu sj.) tavs

(II. 1.2); ordknap, jf.: af bare tavsomhed
kunde (fiskerne) få et skær af døvstumhed.
Orønb.SV.99. tavt, pari. af tie.

Taxa, Taxi, en. se Taksa, Taksi.

Taxis-træ, Taxas, se I. Taks.

Tazet, en. [ta'sæd] (ogs. skrevet Tacet
(Taset). HaveD.(1762).190. Saaby.*-' nu
næppe br. Tazette. CGRafn.Flora.11.419.
VSO. t Terset. CTNyegaard.Havedyrkning.
(1858).78). ftt. -ter. {ty. tazette; fra ital.

tazzetta, lille kop, tazet, afl. af tazza, kop

(jf. I. Tasse^; navnet efter bikronens form)

2( planten Narcissus tazetta L., der her i lan-

det dyrkes som prydplante. Fleischer.HB.651.
*Skovanemon. Aurikel og Tazet.Pailf./ Tf

254. *Duft af Hyazinther og T&zetter. Rørd.
Holeby.(1940).23. || hertil Tazet-narcis, d. s.

CGRafn.Flora.il.419. Dalskov.Den lilleHave.

(1941).128.
I. Te, en ell. (nu kun dial.) et (Feilb.

Dania.IX.31 (sjæll.). jf. Flemløse.118. i forb.

m. attrib. ord af intk.: Slaaen-Blomster og
Blade . . bruges som andet Thee.Adr.^'/i

1762.SP.7. grovt GTønthe.VareL.(1807).III.

203). (tidligere alm., i den officielle retskriv-

ning indtil SvGrundtv.^(1872), skrevet The
(Thee);. [te?] flt. (om forsk, sorter ell. i bet. 2)
-er (se sp. 881"^) ell. (i restaurations-spr.

om fiere portioner) d. s. (ænyd. the(e) (tidligst

kendt i Danmark i 1660'erne, se Werl.Holb.*

132), ty. tee (thee), fr. thé; gennem holl.

thee fra kinesisk)

I) (jf. Kinahøj de tørrede blade af
tebusken ell. (jf. Tevandj den drik, man
fremstiller ved at udtrække kraften af

disse med kogende vand; i videre anv. ogs.
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om (afkog af) andre tørrede urter,

brugt som lægemiddel, tesurrogat osv.

(jf. fx. Hylde-, Kamille-, Linde-, Sennes-,

Surrogatte samt Bryst-, Krydder-, Kød-,

Lakser-, Orme-, Slimte^. Thee voxer paa
smaa Træe som Hosen-Træe. Pflug.DP.483.
„Lad mig faae nogen Thee, jeg er saa tør

stig . . Der seer jeg alt Thee" (hånd drikker

Officerens Glas ud). Holb.Bars.(1731).IV4.

mand bor drikke Sukker i Theen. LTid.
1728.200. Rølliker . . skal være meget sunde
at drikke som Thee, i hidsige Svgdome.
Thurah.B.31. »Reis kun til Syd og" Øst og
Vest om Jorden,

|
Fra Sjællands Bøg til

Chinas Theel PMøll.(1855).I.71. En Kasse
Thee. F50. *et halvt Pund Thee. Rantzau.

D.Nr.20. jævnt slatten Hyggelighed til

den ventende Kop The og Smørrebrød.
Drachm.F.1.357. De kunde faa en let, rod-

lig Glans ov'er Haaret, hvis De . . skyller

det i en stærk, varm Te, kogt af Pulveret.

VoreDamer.*/tl924.43.sp.2. teen skænker
smukt olgn., se skænke 1.3. teen trækker,
se u. trække. || efter den farve, bladene faar
ted forskellige tørringsmaader, skelnes mellem
grøn (Kyhn.PE.3. Gram.Breve.102. VareL.
(1807).111.203. VareL.*850) og brun (Vare
L.(1807). 111.204. VSO.) ell. (nu alm.) sort
te (OpfB.'111.276. VareL.*850). thee (de)
bou(e), bohé, bu(h), boy (Forordning
ogToldRulle.(1732).Elr) olgn., {hall. thee-

boe(i), fr. thé bohé (tidligere ogs. (thé)

bou(t) olgn.), eng. bohea tea, egl.: te fra

Wu-i-bjærgene; nu kun fagl.) tidligere om en

af de fineste, nu om en ringere kvalitet brun
ell. sort te. Teebou.Rostgaard.Lex.T22b. (en vil

have) grøn Thee, en anden Thee de Bou eller

de bok, hvad Fanden det er do kalder det.

llolb.Bars.1.6. Phønixb.TC.ll.Nr.10.3. Vare
L.*11.474. jf. Tevand: Theeboevand.
Aaskow.MH.162f. russisk te, (nu alm.
m. fr. form:) thé russe; te med citron og suk-
ker (samt rom). Riber.11.70.

||
(især "t) m.

ubest. art. ell. i flt. om enkelt(e) sort(er).

•to Skibe . . med Theer og andet mere.
Prahl.ST. 1.170. Species er den latinske,

farmaceutiske Betegnelse for Urteblandinger,
„Teer". VareL.'716. »Dér stod Jens Hvas . .

I
og skulde skelne mellem syv Slags The'er.

Rørd.J 11. 1.253.
II

en køn kop te, se Kop
1.1. ;/.; •Det er, hvad man kalder en yndig
Kop The. Cit.l908.(Vogel-Jørg.BO.344). Det
var ellers en net Kop The du serverede mig
angaaende min Søns fiygdom. KBirkGrønb.
bH.236.

II
(især i restaurations-spr.) om en

enkelt kop ell. kande te (med tilbehør); teanret-

"'"9 (jf- bet. 2). han vil drikke en Bajer
Piler en Te med.Wied.MB.il. 71. næste
Morgen, da J. bragte mig min The ind.

KBlixen.AF.294. han bestilte to te og fire

kaffe
I

2) maaltid, ved hvilkel der (normalt)
drikkes te (1) (jf. Morgen-, Aften-, Femte
samt: Fire te. lj€op.SE.65); ofte i forb. m. til

ell. (nu sj.) paa ^*Naar du paa Thee til B. .

.

kommer. Reenb.11.175. Havde hun anet, at
hun skulde paa Te, havde hun klædt sig om.
LeckFischer.Ka.32). *(de) \ Gik . . i mangt et

Assemblce,
|
Til mangen Frokost, og til man-

gen Thee. Bagges.11. 164. jeg udbeder den Ære
af Deres behagelige Selskab i Aften til en The
i Anledning af min Datters Bryllup. Cit.1836.

(Studenterkom.39). Han har sværmet, sæd-
10 vanlig ved Theen,

|
for det Store, for Fri-

hedsideen. Rich.1.197. de gik herned efter Té.

Bang.T.lO. Hun var en sur og doven Dame,
der . . ofte var ude i Møder og Te og Bazarer.
SKoch.Digteren.(1907).45. han (vilde) kede
sig og faa Lyst til at gaa hjem til The.^ee
And.Chesterton.(1922).49. (hun) gik til Te'er
og spillede ofte Kort. JacPaludan.KK.239.
drikke te: Da vi sadde og drukke Thee,
gjorde hun ikke andet end sukkede. /fo/J.

20 Masc.11.3. (man) har faaet Noget at vide
af den Magister, der paa sin Udenlandsreise
har drukket Thee med den ell. hiin store

Lærde. Kierk.P.II.42. Drikker man The med
Køkkenforklæde paa? Wied.TK.88.

3) Sf plante, hvoraf man faar teblade, især:

Thea sinensis L.; tebusk (især koll.). Ame-
ricansk The . . er en liden Riisvext.v.4pA.

Nath.VIll.73. hos Kinesisk Te (er) Bladene
noget mindre. Nytteplanter.271. 1 1876 var

30 paa Ceylon kun ca. 1000 acres beplantet
med Te.smst.272. ogs. i ssgr. som Te-
dyrkning, -plantage, -race. Ment20.Pl.244f.

II. Te, subst. (mstnok til IIL te, ;/. lol-

landsk (nu næppe br.): Tee (et) . . Anseende.
F. Ex. Der er et herligt Tee til Frugt paa
det Træ. ForSandhed.il.165; sml. ogs. ænyd.
(og jy.: Feilb.ll1.792) tiæde, lader, adfærd,

fagter, der dog snarere er sa. ord som ænyd.
teede, t(hi)æde, lystighed, skælmsstykke, sv.

40 dial. tete, oldn. teiti || maaske optaget af Winth.

fra lollandsk, ellers ikke kendt i rigsspr.)

adfærd; væsen, man saae tydeligt paa hans
hele Tee, at de Forhaabninger, han saa stolt

havde bygget paa de Stores Venskab, ganske
vare strandede. Winth.1X.285.

III. te, V. [te'l præi. -ede ['te*(a)6a] (sj.

skrevet tede. Moth.T61); part. -(e)t I'te?(3)0

(\ skrevet teed. JFriis.85. Biehl.l)Q.lV358).

vbs. -else (s. d.), jf. IL Te. (æda. te (imp.

50 te. Mariakl.l9; præt. tepe. smst.21; inf. te,

part. teæt, teet(h). DQL.VI1.109.297 ; inf.

tee. FlensbSt.69), fsv. te(a), oldn. tjå; sa. ord

foreligger i got. gateihan, forkynde, osax.

aftihan, egl.: vise bort, oht. zihan, anklage
(nht. zeihen^, oeng. teon; bcsl. m. ty. zeigen,

vise (jf. IL Sejer), lat. dicere, sige (jf. Dik-

tion, diktere, Edikt^, dicaro, forkynde (jf.

Indicium, Indeks, Indikativ^, gr. deikn^nai,

vise, pege, samt II. Tegn, I. Taa; sml. ogs.

60 bete, Foreteelse)

I) (nu kun arkais.) vise; lade se; aaben-
bare. (som oftest m. hensobj.). tée mig dine

hender. A/o//».T62. Brudgom og Brud i Jesu
Egn 1 1 Byder I Herren til Gilde,

| Eder ban teer

XXIII. BcBtrjkt >•/, IMO 56
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sit forste Tegn, |
Just, naar det synes

for silde. Grundtv.Festps.166. den store Hel-

gen (gjorde) sin Ret gældende og teede sin

llaand over mig. Jorg. Liv. 111. 18.
\\ (1. br.)

fremstille (i ord). *Som jeg har Tingen læst,

jeg dig vil tee den.Wess.184. || især: lade

(en egenskab) komme til syne; lægge for dagen,

(ofte i forb. m. nærmere bestemmelse tilknyttet

m. i olgn.). du har téedt en stor uforstand

den. Moth.T62. en særdeeles Nidkierhed,

som hånd har teed og øved til det alminde-

lige Beste. PBMylius.CortAdeler.(1740).120.

Hist Fienden vi see! |
Nu gielder det Danne-

mands Fasthed at teelBagges.V135. slige

Spøgelser kan forstyrre vor Hvile efterat vi

have annammet Troen . . fordi den endnu
ei har teet sine himmelske Kræfter i os.

Grundtv.B. 1.258. *Trællesind du ter, og med
Skam du svigter |

Fædrenes Fodspor. 70Zr.

SD.I.338.
II

(især i forb. m. hensobj. ell.

præp.-led m. raod^ lade (en) føle, mærke,

opleve, faa del i; bevise (naade, ære osv.).

*Sin Siæle-Sorger nu fast ingen elsker meer,

I

Fast ingen Kierlighed mand meere mod ham
teeT.Holb.Paars.79. mand ey mig

|
Tillod

dend sidste Pligt at tee min Printzes Liig.

KomGrønneg.III.308. smøget paa den Ma-
neer,

I
Vi arme Skrog (o: blomsterne)

|
Efter

fattig Leilighed Verden teer | Nogen Nytte
dos.Oehl.XIX.160. || (jf. bet. 2) lade sig

te, (jf. ænyd. Barnet voxte op, oc lod sig

vel tee. PClaussøn.Snorre.f1633).245. *0 Gud
du heffnens Herre,

|
Giør liust oc lad dig

tee . .
I

Lad dig en Heffner see.Arøboe.Da-
vidsPsalter.(1623).P9^) vise sig (paa en be-

stemt maade). (han) havde ladet sig tee en
Fiende af det Kongelige Unus.Holb.DH.III.
560.

2) refl. te sig. 2.1) (nu kun arkais.) vise
sig; aabenbare sig; fremtræde; blive
synlig. Hvorfor har du os ej sagt

|
Hvad

i Kirken skeete?
|
Har Du ikke givet Agt

1
Paa det der sig teede? HMikkels.D.146. Ka-

terina . . betragtede ufravendt sin Frelser,

som saa vidunderligen vilde te sig for hende,
paa det at han maatte vinde hendes Kær-
lighed. Jørj/.fi'Z.S. *Blomsten efter Vækstens
Orden

|
vil engang som Frugt sig te.Vilh

And.GD.104. \\ især m. abstr. subj. (og an-
givelse af fremtrædelsesform v. hj. af præp. i

olgn.). han er opreist fra de Døde, derfor tee
sig og de kraftige Gierninger (1907: virke
Kræfterne^ i h&m. Matth.14.2. der teer sig
endnu et ringe hth. Moth.T62. Forsynen . ,

lader sig (ikke) forsvare, uden man fast-

sætter i Forveyen, at den teer sig i den
beste blant alle muelige YeideneT.Eilsch.
PhilBrev.178. En Gnist af fordums Ild hos
Gubben selv sig teer. Bull.(SkVid.IX.142).
dens himmelske Natur

| Teede sig &z\)ea.-

hsLve. Grundtv.PS.III.323. at see,
( Hvor

skjønt sig Gud i Himlen kan i sin Skabning
tee.CKMolb.SD.264.

||
(m. overgang til bet.

2.i) i forb. m. obj.-præd. (som regel et adj.,

sj. et subst.: Hvo te'dc sig min bedste Ven?
Staffeldt.D.I.162). Nasonis Musa nu sig

kaad og skiemtsom teer. IIolb.Paars.284.
Gud skal alting mage,

| Mægtig i de Svage

I

Iland sig altid teer. Brors.80. Jo meer den
(o: digterens muse) teer sig grov, jo meere
viis dig Rinl Bagges.Ep.290. ofte (i forb. m.
(i)mod^ om optræden over for en person:
Hans Majestet teede sig stedse u-naadig mod

10 de foreenede Vxo\me\ex.Holb.DII.II.921. Jeg
kand aldrig noksom tænke paa, hvor ædel-
modig denne Skibs-Capitain teede sig mod
mig. Robinson.1.54. (sj.) lade, som om man er

noget: tee dig ikke overvættes viis (Chr.VI:
hold dig ikke selv for viis). Præd.7. 16. 2,2) (nu
især gldgs. ell. dial.) i forb. m. (adverbiel) maa-
desbestemmelse: opføre sig, optræde paa en
bestemt (især: paafaldende, overdreven, ube-

hersket, skabagtig, latterlig) maade. (brødrene)

20 begyndte . . at tee sig hæsseligen-zSc/ioMs-

bølle.Saxo. 166. efter den Maade, hvorpaa
Edderkopperne tee sig mod Enden af April
(kan man) ufeilbarligen forudsee, om der
vil fremkomme lidt eller meget Græs. Jowr-
nalforPolitik.1797.276. jeg vilde have teet
mig keitet, og havde De da leet, . . det vilde

have bedrøvet mig Mendeligt. HCAnd.ML.
123. Tidt tænkte hun sig ogsaa, hvordan
(alle) vilde te sig, naar den første Engel

30 udgød Guds Vredes Skaal over Jorden. JP
Jac.I.lOl. hvis jeg ikke var blevet op-

flasket med saadan en rædsel for alt, hvad
der ikke kunde betragtes som normalt og
hæderligt, vilde jeg ikke have teet mig
saa iioUet. MKlitgaard.GM.28. te sig godt
ell. ilde, skikke sig godt, henholdsvis:

tage paa veje. Han vil . . give ham en
Plads paa sit Comptoir og med Tiden,

naar han teer sig godt. Part i Forretningen.

40 Hr3.XVI.253. han . . havde ladet hende té

sig ilde og rende hjem ad Landevejen til

Fods uden saa meget som at hlinke. AndNx.
MJ.11.10.

II
m. tings-subj. (især om skæbnen,

vejrliget olgn.). ihvor barsk sig Skiæbnen
teer,

|
Imens det ene Øie græder,

|
Bestandig

(jeg) med det andet leer. Bagges.Ep.209. Jeg
(o: Astræa), som ned til Jord var steget,

kun for Tidens Frugt at see,
|
Ikke vented

jeg, at Tiden sig saa selsomt vilde tee.Heib.

50 Poet.X.385. Vinteren teer sig underligt iaar.

Lauesen.MF.7. \\ i forb. m. som (om).
(hun) teede sig, som hun havde Sviin paa
Skoven. Grundtv.Saxo.I.153. Forleden bar
vi Vand,

| Jeg tænkte: Erik Hansen! nu tee

dig som en M.&nd.Winth.VI.243. I teer jer

som en Børnehave paa Skovtur! »Søndergaard.

ÆT.224. især i forb. som te sig som (en)

gal, (en) rasende, en nar olgn. Et heelt

Folk teer sig sjeldent som en ^M.Hrz.AN.
60 253. OBloch.D.'I.161. om person, der for-

stiller sig ell. giver sig ud for mere, end hån er:

Skulde De ikke kunde tø Dem som Dame
en halv Dags Tid? Bøgh.III.29. han teede

sig som nærsynet for at undgaa at blive
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BoldAt. HjælpeO. den Informator, der gaar
klædt og ter sig, som han i det mindste kunde
være Kammerjunker. -ScAaHd.t/3/.iS6. 2.3)

(nu især gldgs. ell. dial.) abs. anv. af bet, 2.3

;

dels (i forb. softi kunne, vide at te sig^; op-
træde, opføre sig korrekt, som inan bør
(i det gode selskab); begaa sig. Som et Faar

I

Han (o: Mikel Angelo) uden for sit Værk-
sted staaer, | Og veed slet ikke sig at tee.

Oehl.XXIVSlO. Han . . kan tee sig i ethvert To

Selskab, fordi han ingen Rolle vil spille.

Goldschm.Heder. 141. \\dels (og især): optræde
ubehersket ell. skabagtigt; tage paa veje.

jo ivrigere han teede sig for at komme los,

desto stærkere blev L&tteren.Goldschm.II.
67. en striks gammel Kone, som sagde
„Æi-j, dit Skidt, ka' du—" til Lænkehunden,
naar den goede og teede sig. JacPaludan.
UR.65. Lad verden te sig, lad de store slaas,

vi har teatret og Oehlenschlåger og Bag- 20

gesen. MKlitgaard.Dcrødefjer.(1940).33.
jf.

:

•Knap Jorden véd sig for Glæde at té.

Drachm.PHK.S. 2.4) (sj.) i forb. det ter
Big, at (osv.), det gaar saaledes til, at (osv.);

det hænder (sig), sker, at (osv.). Det kunde te

sig, at Klipningerne ligesom forvandlede sig

til Kniplinger derved. HBrix. (HCAndersen
Iiilledhog.(1924).ll).

3) (cgl. spec. anv. af bet. 2 ; //. u. 1 1. Te ; dial.)

m. h. t. afgrøde olgn.: se ud, tegne (til at falde 30

paa en bestemt maade). || refl. Bygget teer
sig maadeligt i A&t.MDL. Det teer sig til

et godt A.&T.smst. FrGrundtv.LK.246.
J|

dep.

Der tees mange Bioster i Aar. MDL. \\ intr.,

$pcc. om frugttræer: (tegne til at) blomstre
(rigt). Æbletræerne teer godt i Aar. sms<.
I gamle Dage saa man om Foraaret efter,

hvordan Frugttræerne var teet. CReimer.
NB.421. i forb. m. til: Feilb. jf.: (Erslevs
„Geografi") er at ligne med en halvt udvoxet 40

Knos, der virkelig er hvad han teer, men
tillige teer til at blive endnu mere.FyensAvis.
**^iil866.1.sp.l.

II perf. part. brugt som adj.:

som lover rig afgrøde. Træerne var så téde.
Dania.IX.50.

rV. te, konj. se til.

Te- i ssgr. [ite'-J (jf. dog Tevand>. til

I. Te 1 (ell. 2; ;'/. ogs. u. bet. S); foruden de
paa alfabetisk plads behandlede kan næv-
nes fx. Tc-afkog, -agtig, -anretning, -avl, 50
-daa.se, -drikken, -drikkende, -drikning, -eks-

trakt, -erstatning (se u. Erstatning 1), -for-

retning, -handel, -handler, -høst, -komsam-
men, -lignende, -passiar, -pjask, -plantage,
-produkt, -preve, -prover, -servering, -ser-

vice, -.sjap, -skænkning, (<;n) -sort, -sæt samt
betegnelser for bagværk, der alm. spises til te,

fx. Te-berkes ^-birkes. JulianeDahl.Koge-
bog. (1855). 591. Pol.**/iil939.14.8p.3), -bol-
le, -brod, -horn, -krans, -kringle, 60

-krvdder, -stang.
Teak, subst. (som regel uden art.; en:

FagOSnedk.). [tH-)g] hoftndv. ogs.: [tæ()g]
(tidligere ogs. skrevet Tek (vAph.Nath.VIJI.

49), Tik, Tæk ofl., se u. Teak-træ, -ved;.

(fra eng. teak (ogs. tick, teck mfl.), der gen-
nem port. teca stammer fra malajisk; delvis

som forkortelse af Teaktræ, der stadig er den
alm. form; især fagl.) eksotisk træsort af
overordentlig haardhed, navnlig om (veddet af)
ostindisk teak, S( Tectona grandis L. (jf.
indisk eg u. indisk 1). Hage.^538. (vognene)
havde udvendig Beklædning af ferniseret

Hedtk. Rambusch.JE. 30. Teak . . vokser i

Ost\n.d\en.Suenson.B.n.l28. \\ hertil ssgr.

som Teak-parket, -planke, -træ (Nord
ConvLex.Y516. de vaade smalle Teaktræs
Plånkei.JVJens.RF.61. I Ostindien voxer
Tik- Træet. Hjort. Den da. Børneven. (1858).
279. Tæktræ eller Ticktræ. Harboe.MarO.
447), -ved ("Thekaveed, Tihkveed. Fare
L.(1807).111.208).
Teater, et ell. (nu næppe br.) en

(Moth.Conv.T42). [te'a^dar] gldgs. ogs.: [te-

'a'dar] Høysg.AG.41. (f m. fr. form Thcatre
(Reenb.II.47. Holh.Hex.lY5. jf.ndf.sp.888**)
ell. (navnlig) m. lal. form (og bøjning)
Theatrum (Holb.JJBet.a5r. Schousbølle.Saxo.

270. spøg. ell. arkais.: HKaarsb.M.II.138.
StormP.taktogTone.(1919).74). best. f. Ua-
tTet(Holb.UHH.Prol.lsc. Heib.Hjem.203) ell.

teateret (HCAnd.BCÆ.1.2'Z. JPJac.lL94. jf.

Teat(e)ret. Glahder.Retskr.). flt. teatre ell.

(sj.) teatrer (Kierk.III.194). (ænyd. thea-
trum (Nystrøm.K0.41), best. f. theatrumet
(smst.), ty. theater, eng. theatre, fr. théåtre;

fra lat. theatrum, gr. théatron, til theåsthai,

se, betragte; jf. teatralsk samt Skue-bane,
-borg, -plads, -sted)

I) sted, hvor der opføres, fremfø-
res, forevises skuespil (ell. andre fore-

stillinger, opvisninger; jf. bet. I.2 slutn. og
ssgr. som Billed-, Biograf-, Kino-, Op-
tagelsesteater samt Hunde-, Kunstberider-,
Loppeteater olgn.). I.r) (foræld.) det sted,

hvor de agerende optræder; scene (l.i).

(stykket opførtes paa) et . . meget konstig ind-

rettet Theatro og Skneplåda. Kbh.sPost-Ryt-
ter.4°. 1703.60. De gaaer til dend anden Siide

af Theatro. Holb.llJ.II.l. I Midten af Thea-
tret er Teltet. Heib.Poet.Vl. 135. Ryge tillod

sig endogsaa at deltage i Udpibningen oppe
fra selve Te&trctl Schyberg.DT. 142.

\\ (jf. til-

svarende udtr. u. Scene l.i ; nu alm. opfattet som
hørende til bet. l.i) i forb. m. paa (jf. u. bet.

l.i), især i udtr. som optræde (ell. frem-
træde. vAph.(1764)) paa teatret, bringe
(ell. t føre) paa teatret. »Tragedien i

første Dragt
|
Var Landsbyc-liig og ringe;

I
Den vi nu seo med større Pragt

|
Sig paa

Theatret bringe. Reenb. II.46. Autor til do
Danske Comoedier fører min Person . . paa
Theatr\im. Holb.Vg8.IV2. den ny Art af

Komedie, som (Heiberg) under Navn af Vau-
deville bragte pi det danske Teater. Hjort.

KritLit.II.35(jf. sp. 888**«-). bringe Reli-

gionen paa Icdktret. Nystrøm.KO.70. I næste
Uge kommer der et lille een Acta Stykke

66«
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paa The&tTet.HCAnd.Breve.IM.
|| (jf.

Skueplads 2) m.h. t. den dekoration, hvori

en given scene spilles. Theatrum præsenterer

Grækernes Seyer ved Troia.. KomGrønneg.
111.272. Theatret forestiller en Bondestue.

Tha.ar.KS.51. 1.2) {xiist først alm. i 19. aarh.;

tidligere anvendtes Komedie-, Skuespil-, Ope-
ra-, Spillehus (2); jf. ogs. Komedie 2, Skue-

spil 2) om hele rummet ell. bygningen
med scene og tilskuerpladser, garckro-

her, foyer osv. Hun regnede en Bopæls Værd
OK gode Beliggenhed efter hvor nær den laae

T:he&tTet.HCAnd.(1919).V50. At bygge og

opføre et nyt Theater. VSO. de mødtes uden
for teatret

j
om antikt (amfi)teater: *disse

jublende Skrig, der dengang fyldte Thea-

tret,
I

Efter Aartusinder end klinge fra Mar-
morets Steen. Holst.II.157. de stormede en-

drægtigt til Teatret (1819: Skuepladsen^.

ApG.19.29(1907). || i forb. m. i ell. paa (jf.

u. bet. 1.1 samt III. i 2.i, II. paa 1.3 slutn.J.

hver Løverdag skulde hun i Theatret tænke
paa Moster, der laae i sin Gr&v.HCAnd.
(1919). V.57. De . . afslog at følge med hende
paa Aftenunderholdningen i Theatret. Gt/2&,

IV.ll. flere Familier (kan) slaae sig sam-
men om en Loge i 'Yhea.tTet.Kierk.V11.144.

*Den beste (prøve), jeg end paa Theatret
sa.&e.Bagges.ComF.(1807).I.253. Vi vare paa
en Concert paa Theatret, med Cousine Lotte,

i hendes Loge. Gylb.IV178. paa det kgl. Tea-
ter demonstrerede Tilskuerne. O^^osen.Ffi^.

111.286. I de følgende Dage kom Maleren
tit ud paa 'YedAxet.MLorentzen.FG.24. gaa
(ell. komme, være olgn.) i ell. (nu 1. br.)

paa teatret (sjældnere: teater) (jf. gaa i

ell. paa komedie(n) u. Komedie 2). Forleden
gik jeg med to andre Damer forbi Comedie-
huset . . vi mødte da den unge Digter Theo-
bald, som spurgte, om vi gik i Theatret.
Gylb.NoveUl1.(1833).251. han (o: en ung
moderne herre) siger (aldrig) „at gaae paa
Comoedie", men „at gaae i Theatret". j^rø.

ST.12. Det var en Kulde og en Snee,
men i Theatret skulde Moster. HCAnd.
(1919). V.55. Jeg var med de tre i Teater
i Gdkax.AAndreasen.DN.119. Pelle gik paa
Teater som før. AndNx.PE.II.145. LollO. jf.

D&H.
II

(meton.) om de i teatret tilstede-

værende personer. Hele Teatret brast i Latter.

AnnaLarssenBjørner. Teater ogTempel. (1935).
7.

II (jf. itt theatrum anatomicum. Cit.1620.

rPanum.Vortmed.Fakultet. (1879). 79). Adr.
"/»1762.sp.2. samt Amfiteater slutn.; foræld.)

amfiteatralsk lokale til undervisning i anatomi.
naar Thomas Bartholin anatomerede paa The-
atret. Briinnich. DyrenesHisi.I. (1782). xill.
Simon Criigers anatomiskkirurgiske Theater.
JulPet.L.223.

\\ om naturaliekabinet olgn.

Briinnich.DyrenesHist.I . (1782).xxxiv. Dy-
re-Samlingen udi Universitetets Natur-
Theater, smsi./ifeiiZod. jf.: Natural-The-
B.tex.smst.xx.

2) institution, organiseret korps af

personer, der opfører skuespil (og ope-
ra, ballet); i videre anv. ogs. om indbegre-
bet af teatervæsen, teaterforhold, teater-
virksomhed osv. ell. om den sceniske
kunst i al alm. Men du, som for Theatret
vil

I
Din Tiid og Fliid anvende,

| Det Maal,
du bør at sigte til,

|
Er Sindelag at kiende.

Reenb.II.54. en gammel anseelig Fransk
Acteur, der i Grund havde udstuderet Thea-

10 tiet. Holb. Ep. Yll. vore Danske Acteurs
(har) aabnet deris Theatrum med et af Mo-
lieris udvalde Stykker. [JRPaulli.] Under-
viisningHvorledisComoedier . . kand sees. [ca.

1725.] [4]. Deres Talenter for Theatret
har fundet Direktionens BieiaXå.PAHeih.Sk.
1.96. Skuespilleren: *„Min bedste Død! hvor
kan du troe,

|
At man ved Theatret har Tid

og Ro
I

Til selv at tænke, til selv at mene?"
Heib.Poet.X.251. En Digter-Natur (som)

20 har faaet en Retning hen fra Theatret til

Kirken, kan afstedkomme stor Forvirring.

Kierk.VlI.336. Teatrets Kunstnere. <S'c%6er^,

DT.142. jf. bet. 5: Over de hellenistiske an-

sigter . . er der noget ufrisk, ofte også noget
passioneret, som minder lidt for meget om
te3iteT.Grønb.H.L18. \\ det kongelige tea-
ter ell. (nu næppe br.) kongens teater
(HCAnd.Breve.il.647), siden 1770 navn paa
statsteatret (med opera og ballet) i Kbh. (jf.

30 den kgl. danske skueplads u. Skueplads 1

slutn.). det Kongelige Theater i Byen (mods.

hofteatret, ved Christiansborg), teaterplakat^*U
1781. Syngestykker, hvilke opføres . . paa
det Kongelige Danske Theater. Czl i 79S.

(Oehl.Br.1.4). *jeg (tror) det dog paa Spits-

berg luunt,
|
Mod Kulden paa Kongelig

Danske l^iedAer. Bagges.DV^1.287. Frøken
Irene Holm, Danserinde fra det kongelige

Teditex.Bang.JJA.105. det frie, intime
40 teater, se u. I. fri 1.3 slutn., intim 2.2. || i

forb. m. nærmere bestemmelse .om et lands,

en periodes teatervæsen, skuespilkunst ell.

-digtning, skuespillerstand osv., ell. om en

enkelt forfatter(gruppe) s dramatiske værker.

Lar os tage et Stykke af det Italianske

Theatre (o: Gherardi's Thédtre italien).Holb.

Hex.1.6. Oehlenschlåger indfører Børn i sit

Teater og maa høre ilde derfor af Heiberg.

Brandes.II.107. De er dansk Teaters mest

50 levende Skuespillerinde.LecA;FtscAer.^lf.i37.

jf. Nationalteater: det nationale Teater
staar, ikke paa dansk men paa europæisk

Grund. Nystrøm. KO. 12. Provinsteater.
S&B. Provinsteatrets ældste Skuespiller død.

PoVltl944.10.sp.3.
II

i forb. som gaa til

ell. fra, forlade teatret, blive ell. holde

op med at være skuespiUer(inde) (ved ei

bestemt teater ell. i al alm.). Jeg gifter mig

med en Aktrise — Jeg gaaer til Theatret.

60 PAHeib.Sk.1.85. Grunde have aftvungen mig

den Beslutning at forlade Theatret. OeRBr.
1.8. dersom jeg ei kom til Theateret. i/C/lnd.

BCÆ.I.22. Gaaer Du fra Theatret, gaaer jeg

meå.PalM.IL.II.179. Brandes.1.542. || om
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den ydre, teknislce side, de sceniske Hrkemid-
ler ost", t et skuespil (m. overgang til bet. b).

Alt det i Holbergs Komedier, der er Teater,

altsaa netop ikke Billede af Sæder og Men-
nesker, skriver sig fra eller er i Slægt med . .

den italienske commedia dell'arte. VilhAnd.

HB.46. der er rigtigt Teater i den hensyns-

lose Dristighed, hvormed Pernille giver sig

i Kamp for sin Jomirn.HBrix.HK.SSS. Hele

stykket er effekt for effektens egen skyld,

teater og kun te&teT.StSprO.Nr.l72.33.
||

spille teater, (teat., spøg. og ofte m. over-

gang ttl bet. Q) optræde som skuespiller; spille

komedte. ikke engang det kunde jeg. Altsaa

ikke engang spille Theater i Provinsen, fiang.

TA.IO. hvad er det for nogle Mennesker, vi

nu har til at spille Komedie? Nej, Theater
spiller de, men min Sandten ikke Komedie.
SBirck.Theaterfolk.(1894).102. i Stedet for at

passe deres Studier gik (studenterne) og spil-

lede Teater i GTønneg&de.HBrix.HK.239.
3) (dagl.) i udtr. for begyndelse, ophør ell.

varighed af en teaterforestilling, et teater-
besøg. Et godt Menneske og et slet Men-
neske Rad efter Teatret . . og talte sammen
om Hertz's nye Stykke. Brandes. 1.528. det
vilde vare . . en Time endnu, inden Teatret
var forhi.JPJac.II.éOl. Jeg hentede tit

Kate (o: en skuespillerinde) efter Teatret.

Aanons.S.114.

4) (jf. Skueplads 3, Scene 3 samt ssgr. som
Krigs-, Operations-, Verdensteater; Q3, 1. br.)

overf., om sted ell. forhold, hvor handlin-
ger udspilles, personer optræder osv.

Den Karl (o: P. Hiort Lorenzen) har ellers et

prægtigt Mod, efter at han eengang er kom-
met paa det store Theater (o: er blevet

kendt i videre kredse).Cit.l842.(PLaurids.S.
IV378). kostelige Ting, som foregik bag
Koulissenie paa Videnskabens kongelige
The!LteT.Schand.O.I.217. For alle de andre
fra min Barndoms Teater, kan jeg angive
baade For- og Efternavn. S'oj/a.F//.55.

5) ot:erf., navnlig som præd., i udlr. for,

at en persons optræden er teatralsk, beregnet

pnn at gøre indtryk paa omgivelserne, at man
atiUer sig i positur, at noget virker uægte,

affektert osv.; teatralsk, affektert, kunst-
let væsen, optræden, manér olgn. Han
fa: en skuespiller) var Naturligheden selv;

ikke et Glimt af Teater i hans Optræden og
Væsen (o: paa scenen). Brandes.(Pol."/»1904.
l.»p.6). (Bjørnsons) Tale . . var lært udenad
Saftning for Sætning og indstuderet som en
Holle. Det var helt og holdent Teater. /^om<.

EV64. Selv i de bedste af hans Billeder i

denne Retning (s: von Rosens historiske

malerier) er der dog lidt Theater. EHannover.
'SvK.47. Der er jo adskilligt mere „Theater"
i Mussolini end i Primo de Rivera. 0«<rup.
(OadsMag.1929.147). det er sku et godt
Teater det hele F'in Mand, naar vi

er alene Kammerat naar der er

fremmede. HovDaU.DB.44.

6) (jf. tilsvarende udtr. u. Komedie 3 samt
u. Teaterstykke slutn.) halløj, spektakel
olgn., navnlig (især dial.) i forb. spille
teater (med en), holde løjer, spille halløj

(med). Barnet ska' vel ikke spring' der og
spiir Teater. JSongf.T. 5. Ser du, ded I kalder
og ha Kærest, ded er jo kuns og spille Teater
med Figerne. Gravl.VF.125. Bevar mig vel

for et Theater, man altid roder sig ind i

10 heri Fa.nu\ien\Widegren.FrøkenSolstik.(overs.

1944).100.

Teater-, i ssgr. især til Teater 1.2-2;

af de talrige ssgr. (ofte vekslende m. Komedie-,
Scene-, Skuespil-; jf. ogs. teatralsk 1) er kun
de vigtigste behandlet ndf.; i øvrigt kan nævnes

fx.: Teater-affære, -agtig, -almanak, -anlig-

gende, -anmeldelse, -arbejde, -arkitekt, -at-

mosfære, -avis, -begejstret, -begejstring,

-bevilling, -brand, -by, -bygning, -censor,

20 -censur, -digtning, -direktrice, -dragt, -drift,

-effekt(er), -ejer, -elsker, -fag, -fejde,

-ferie, -figur, -foretagende, -forhold, -foyer,

-glad, -glæde, -griUe(r), -historie, -historiker,

-historisk, -indtryk, -interesse, -intrige, -ka-

bale, -kafé, -klak(ke), -klap, -komponist,

-kostume, (i) -kreds(e), -kunst(ner), -kyndig-

(hed), -ledelse, -leder, -litteratur, -loft, -loge,

-lyst, -magasin, -maskineri (se u. Maskineri

1.1^, -medarbejder (ved et blad), -mekanik,

30 -museum, -mæssig, -navn, -nyhed, -nyt,

-næring, -paryk, -plads, -premiere, -præsta-

tion, -prove, -regie, -rekvisit, -repertoire,

-rotte (se u. I. Rotte sp.nOl"*"), -scene,

-skandale, -skat, -skole, -sladder, -snak,

-sprog, -stil, -stjerne (til I, Stjerne 4:), -stol,

-succes, -syg (jf. -gaÅ), -sæson, -teknik,

-tjeneste, -tosset (jf. -gal), -turné, -tæppe,

-udstyr, -videnskab(elig), -virkning, -virk-

somhed, -væsen; desuden nogle (delvis foræld.)

40 udtr. for beklædningsgenstande, som damer har

paa, naar de gaar i teatret, fx. Teater-cape,

-hat, -kaabe, -kyse, -sjal, -tørklæde; end-

videre betegnelser for funktionærer olgn., der

er knyttet til et teater, som Teater-bogholder,

-bud, -frisor, -funktionær, -intendant (m. h. t.

forhold i udlandet), -kasserer, -kontrollor,

-læge, -personale, -portner, -sekretær, -tje-

ner; etidelig en række mere ell. mindre til-

fældige udtr. for noget, saaledes som det fore

50 kommer, viser sig paa teatret, paa scenen, i

modsætn. til virkeligheden, fx.: (hvis en selv-

biografi ikke er pinligt ærlig) visker een her,

en anden der: „Det er et sminket Theater-
ansigt man viser os, og ikke Mandens eget

. . Manden maskerer sig." PAHeib. li. 1.2.

Du maa for Guds Skyld lade være med den
Knæien og alle de Thcaterf agter. //ostr.

ML.50. Det er . . en almindelig Tale mellem
Skuespillere, at Intet i Verden er flovere

M end et lhe)iiterkys.FruHeib.FALiv.lV.271.
en Teatermaane af oljct Papir med en
Lygte i Ryggen. Brande«./ 1^3/9. det var ikke

Teaterprygl do fik, men haarde, knal-

dende Stryg. JVJens.IM. 19. et Par Thea-
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tGTskurke. CMøll.PF.89. hun nikkede med
det sodeste Theatersmil af Verden. 6'c/»a«i.

F.29. -aften, en. (jf. Komedieaften^ aften,

hvor der spilles paa teatret, ell. hvor man er i

teatret; spec. om den dag, da man abonnerer.

Han huskede dog, at det den Aften var
Helenes Theateraften. Tops.///.i45. nye Kjo-

ler, Theateraftener og alle de andre Herlig-

heder. .4ndiVa;.M.27. -anmelder, en. per-

Dans i Almindelighed, men særlig om Thea-
terdans. Balletdans. JLa«^e./.35S. -deko-
ration, en. (jU Dekoration 2). Hjort.Krit
Lit.Il.34. (hotellet) tog sig ud som en daarlig
Teaterdekoration, ^aDons.DC7.83. -dig^ter,
en. (';/. -forfatter, -skribentj digter, som skriver

for ell. er fast knyttet til et teater; skuespildig-

ter; dramatiker. ConvLex.XVII.210. Roman-
skrivere og Theaterdigtere.iLierA;.//.42. Hei-

son, der anmelder teateropførelser. Watt.PF. lo berg havde strax efter „Elverhøi"s Opførelse

112. en kort Tid blev (Bødtcher) Teater-

anmelder (Brandes.DD.118: Theaterrecen-

scnt). Brandes.1.543. JesperEw.PF.139. -at-
lask, en. Y stof, fremstillet af natur-

silkekæde med bomuldsskud, anvendt til

karnevalsdragter olgn. Sterm.Textil.(1937).

152. -bane, en. (jf. -vaj). Valget af The-
aterbanen. Het6.Pros.X.365. Det er første

Gang hun i sin Teaterbane er blevet grint ud.

Soya.Smilsaa!(1944) .184. -barn, et. lam, 20

der er knyttet til teatret (fx. halletten). Bagges.

ComF.(1807).253. Bournonville . . sagde til

os smaa Theaterbørn, at vi skulde lægge os

efter et dannet SY)Tog.Schand.BS.217. Q)

-besøgr, et. Kbh.sTheaterblad.*/»1845.2.sp.2.

(bogsalget) forringede (Shakespeares) Ind-

tægt ved at formindske Teaterbesøget. Bran-
des.VIII.175. Debatten om et Theaterbesøgs
Formaal og Publikums Ønsker og Rettig-

faaet fast Ansættelse som Theaterdigter og
-oversætter. FruHeib.EtLiv.*!. 77. vor meget
omstridte og tilbedte teaterdigter (0: Kaj
Munk).Plesner.B.101. -direktion, en.

den Kgl: The&ter-'Direction. Cit.l798.(Oehl.

Br.1.4). IsakDin.FF.264. -direktør, en.

han var . . reisende Theaterdirecteur (spøg.

om marionetspiller). HCAnd. (1919). IV 106.

IsakDin.FF.148. -dronnings, en. (jf.

-konge, -prinsesse samt Dronning sp.l007";
nu 1. br.) isxr: I) primadonna, denne for-

gudede Teaterdronning.i2ein/iard.FC67. Gjel.

T.229. 2) fremragende kvindelig teaterleder.

PoUUil944.3.sp.2. -feber, en. {ty. theater-

fieber; jf. Scenefeber; nu næppe Jr.) lampe-
feber. Theaterfeberen . . skal være lige-

saa slem som Kanonfeberen. Pall3/./L.//.95.

-fif, et. (jf. -kneb, -kup, -strege . Menzel . .

véd, at (helten) i Virkeligheden levede \'i-

heåer. Elling.(UnivProgr.1942,1. 35). G) -be- 30 dere, hvad der gør hans Død paa Skueplad-
søgende, part. adj. det læsende og theater
besøgende Publicum.fCierA;./.ii7. substanti-

veret: de t\ied.terhesogervåe.Elling.(lJnivProgr.

1942.1.82). -besøger, en. (nu næppe br.)

d. s. s. -gænger. Oversk.L.136. -billet, en.

S&B. En teaterbillet eller en skovtur giver
ikke pengene igen; betaler de sig, er det ved
øget glæde og sundhed. Plesner.B.6. -blad,
et. (nu 1. br.) blad ell. tidsskrift, der indeholder

sen til et blot Te&terM.Brandes.VI.401. sa.

Br.II.96. -folk, et ell. pi. (indbegreb af)
personer, der er knyttet til teatret (jf. -mand^.
I) (1. br.) som ent. (især i hest. /.). Theater-

Folket er et eget vanskeligt Folkefærd. HC
And.ML.211. HBrix.AP.V150. 2) som pL den
Lethed og Anstand, der sædvanlig udmær-
ker Theaterfolk. Goldschm. SmaaSkildringer.

(1887).24. Danske Teaterfolk tror, at naturlig
teaterprogrammer, teaterkritik olgn.; dramatisk 40 Tale opstaar, „naar blot Replikkerne remses
journal. Heib.Pros.VII.137. spec. (i best. f.)
som titel paa forsk, blade (1807-08, 1827-28,
1882-85), jf.: Thalia. Et Theaterblad. f'hds-

skrifttitel.1849). -bor, et. (fagl.) vridtbor-

lignende skrue, hvormed sætstykker olgn. fæ-
stes i scenegulvet. Værkt.22. -bureau, et.

T bureau, der virker som mellemled (agen-
tur) ml. skuespillere og (mindre) teatre, for
eningsteatre olgn., arrangerer (private) teater

op i en dagligdags Tone". Schyberg.DT.328.
-forestilling, en. f';/.

teatralsk forestilling

u. teatralsk 1). VSO. SorøAmtstid.*Ud945.
9.sp.5. ofte i sammenligninger ell. uegl.: Ved
bevægede Retsmøder hører man undertiden
Dommeren minde det nysgerrige Publikum
om, at det ikke er nogen Teaterforestilling.

SvClaus.ER.108. den ækle Teaterforestilling

der hedder en Begravelse. S'oya.LJ. 73. -for-
forestillinger m. m. (jf. -forretning^. Teater- 50 fatter, en. (jf. -digter, -skribent^ skuespil
Koncert- og Varietébureauer. AW/c.2936.//
3487. -chef, en. spec. om den øverste leder

af det kgl. teater (og kapel) i Kbh. Mynst.
(Hjort. B. 1.171). Regi. Nr. 170^'/* 1892. §1.
-dame, en. (nu snarest nedsæt., 1. br.) om
(hver af) damerne, skuespillerinderne ved et

teater, de svundne Dage . . da en Theater-
dame langtfra tabte i Anseelse, dersom man
kunde spore et Par Selvmord . . tilbage til

forfatter, rutinerede Teaterforfattere.iJT/ioms.

DL.123. -forlag, et. T en teaterforlæggers

virksomhed. Krak.1936.II.3487. -forlæg-
ger, en. T forretningsmand, hvis virksom-

hed bestaar i at sælge opførelsesretten for dra-

matiske arbejder til teatrene. Pol.*°/7l937.7.

sp.2.**U1945.9.sp.l. -forretning, en.

spec. (T) om forretning, der sælger ell. udlejer

teater- og karnevalsdragter, -rekvisitter olgn.;
hendes bedaarende Msigt.Watt.PF.lOO. åen 60 ogs. d. s. s. -bureau. Krak.1936.11,3487
gamle Teaterdame (0: fru Phister).NicNeiien
dam.VV137. -dans, en. (jf. teatralsk dans
tt. teatralsk; nu næppe br.) balletdans (mods.
Selskabsdans;. VSO. jeg (taler) ikke her om

TelefB.1944.sp.6359. -gal, adj. (jf. komedie-

gal; dagl.) som nærer overdreven interesse for

teatret (og skuespillerne), den gamle, forslidte

Vittighed, at han vist var bidt af en gal
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Skuespiller, han var reent theatergal. HCAnd.
LP.58. AaDons.DU.23. \\ hertil: Teater-
galskab. Brandes. IV 212. Bang. VI. 221.

-gang, en. (jf. Komediegang; 1. br.) det

at gaa (hyppigt) i teatret, en skikkelig, uvi-

dende, kjobenhavnsk Handelsborger . . med
Kærliphed til Avislæsning og Teatergang.

Brandt s. 1.490. Elling.(UnivProgr.1942. 1.51).
-garderobe, en. spec. (til Garderobe 2)

om kostumer (og andre rekvisitter) hørende

til et teater. Tii en Teatergarderobe da hørte

ogsaa til Brug for Skabelses-Mysteriet et

rødtfarvet B.ihhen.Brandes.VIII.119. de to

Jeder trækker den laante Teatergarderobe

af (Ulysses). VilhAnd.Litt.il.58. overf.: Selv

de frigjorte har deres Teatergarderobe, deres

Hykleri og deres Forløjethed.JacPaiwdan.
KK.282. -gænger, en. (jf. -besøgende,

-besøger samt Komediegænger^ person, der

gaar i teatret. VKorfitsen.EV218. Andersen
var alle Dage en flittig Teatergænger, uhyre
interesseret for Mimens Kunst. Rubow.HCA.
114. jf. (spøg.): Selskabelighed og ørkes-

løst Teatergængeri. Bønnelycke.NU.130.
•gæst, en. (jf. -besøgende; 1. br.). Elling.

( UnivProgr.1942.1 .19) . -gøgl, et. gøgl, som
man ser det paa teatret; ofte i videre anv. om
teatralsk, uægte væsen olgn. Slutningstableauet

(med) Gnistregnen og den røde Røg (lar

ikke) andet end „tarveligt Theatergjogl".

Gjel.T.195. (æresbevisningen) var . . ikke an-

det end hul Teatergogl og uægte Flitterstads.

ThGraae.GamleM inder.(1917).115. -helt,
en. helt i et skuespil; ofte uegl., om person,

der stiller sig i heltemodig positur. MCBruun.
F.5. (forfatterens) Helte bliver da, hvad man
i det virkelige Liv med Spot og med Rette
kalder Theaterhelte; men slige Helte bør
den virkelige Tragødies Helte ikke være,
skiøndt de fremstilles paa et Theater. OeW.
Bidr.11.113. Det vilde kun daarligt somme
gig at stable Darwin op til at være en Teater-

helt, en overnaturlig Ædelmodighed. JPJae.

D.65. -hun, et. (jf. Komedie-, Skuespilhus;
i. br.). I Løbet af det 17de Aarhundrede blev

det . . almindeligt, at Fyrsterne byggede
statelige Teaterhuse. Kulturminder.1940-41

.

50. dramatikeren henter sine stærkeste til-

skyndelser fra læsepulten og tcaterhuset.

StSprO.Nr.172.61. -hvifiken, en. med en
Theaterhvisken mumlede (han): „Money!"
WMariboe.Skizzer.(1860).44. „teatcr-hvisken"
(er) en helt hvæsende lyd, der er meget
forskellig fra den sagteste hvisken. 7e.»p.

MFoti.*62. -kasite, en. et teaters kasse

(2.1); ofli! i udlr. for et tealers økonomiske for-

hold, af Tlieaterkassen maa udbetales (Dem)
et (iratiul af 40rd.Cil.l799.(Oehl.Br.I.5). et

St\ kke, som gjør Furore og indbringer Thea-
t'rkassen store C&pit&\eT.IIeib.Pros.VI.240.
V 'SO. -kat, en. kat, der holdes i en teater-

bygning (opr.: for al bekchinpe rottcplagen).

Uop.UT.141. I Byen har det Rygte bredt
sig, at Teaterkatten er forsvundet, hvad der

betyder myVke. PoVU1919. l.sp. 5.
\\ (jf.

-rotte; 1. br.) uegl., om person. Holberg selv

var en dreven tea.teT\i3it.Letterst.tidskr.l942.

539. spec. om person, der har siti gang paa
et teater uden egl. at høre til der: Provinsbyen
Kjøbenhavn talte kun om „Teaterkattens"
(o: prins Frederik af Messens) Galanteri
(over for en balletdanserinde). RNeiiendam.
EnDanserinde.(1918).43. jf. Corsaren.*/tl849.

10 5. -kikkert, en. lille (binokulær) kikkert

til teaterbrug. Heib.Poet.X.114. en bestemt
Begivenhed, der ligesom satte mig en
Teaterkikkert for Øjnene, saa jeg kom den
menneskelige Komedie nær nok til at se

Bemalingen og det falske Glimmer. Poni.^.
122. -kneb, et. (jf. -fif, -kup, -streg;,

de gammeldags Teaterkneb, som det mo-
derne Drama paa den Tid (o: ca. 1880)
havde kastet fra sig . .: Afsides- Replikker,

20 Monologer (etc). VilhAnd.VT.164. -konge,
en. (jf. -dronning, -prinsesse^ især: i) frem-
ragende skuespiller ell. skuespilforfatter, saa

gik jeg, stolt som en Theaterkonge efter en
vellykket Replik. VKorfitsen.F.28. (Schiller)

var en af sin Tids Teaterkonger, fortrolig

med Shakespeares og Voltaires Skuespil.

Rubow. Reflexioner.(1942).163. 2) indflydelses-

rig teaterdirektør. I de Aar, han (o: F. Skaa-
rup) sad som Byens Teaterkonge. PoL"/,o

30 1941. 5.sp. 2. -kritik, en. deis /foii. om genren,

dels om den enkelte anmeldelse. engrundigThe-
atcrkritik. Heib.Fl."/il827. 4. sp. 1. Rahbeks
oprindelige Syn paa offentlig Teaterkritik.

Schyberg.DT.89. jf. Y'ilh. Mollers teaterkri-
tisk e Virksomhed. sOTs<..'i27. -kritiker, en.

(jf. -anmelderj. Brøchner.(Brandes. Br. 1.122).
Schyberg.DT.89. -kap, et. {fra ty. theater-

coup, fr. coup de théåtre; jf. -streg; nu
næppe br.') overraskende , stærkt virkende situa-

40 tion cll. begivenhed i et teaterstykke; ogs.:

godtkøbs, voldsom teatereffekt; ofte overf. Conv
Lex.XV11.208. „vi (maa) bortføre dem ex
tempore!" „Det gier jeg Dem Ret i, hvis

vore Allerkjerester ere villige til saadant ro-

mantisk Tha&teTcoxip." Blich.(1920).XXVII

.

233. Da (Bianca) — ved et temmeligt
plumpt Theatercoup — tilsyneladende faaer

Troen i Hænde. P//ans.//.i7. -liv, et. Thea-
terlivet er yndigt . . men der er saa meget

50 Vrøvl og M'mindeh(i\HCAnd.(1919).V328.
talrige Rejsende . . viser Theatret og Theater-

livet (i Italien) den største Interesse. Elling.

(UnivProgr.1942.1. 18). -maler, en. per-

son, der maler dekorationer olgn. til et teater.

En Theatermaler maa aldrig glemme at hans
Kunst er den modsatte af Mignaturmalerens.
Bagges.L.1.292. Tjene8te-Rrgl.Nr.l70"/*l892.

§54. -maleri, et. den stærkmuskledc halv-

nøgne Kiompcfigur robede Kunstnerens Ind-

60 vielse i Theatermaleriets Hemmeligheder.
Bagges.L.I.291. Elling.(UnivProgr. 1942. 1.32).
uegl.: Livet er et Slags Theatermalcri, det

er beregnet paa Hlusion. //auc/». V7.27C.

•mand, en. person, der har forbindelse med
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ell. kendskab til teatervæsen (navnlig som
financier, direktør, forfatter osv.). (Shake-

speares) mangesidige Virksomhed som . .

Skuespiller, som Teatermand, hvem man
overdrog at friske gamle Stykker op.Bran-

des.VIII.41. den unge August Lindberg, der

. . for nogen anden Teatermand, vovede at

spille Ibsens betydeligste Yasrk.AHenriques.

TG.178. -menneske, et. (jf. -folk ; talespr.)

person, der har tilknytning til ell. interesse for \o

teater. De er jo født Theatermenneske I bliv

den største Skuespiller i Verden! HCAnd.SS.
VI.78. Teatermennesker (o: skuespillere) er

noget for sig. Ekstrabl.*/»1944.6.sp.l. -me-
ster, en. (jf. Scenemester^ spec. (m. h. t.

ældre tiders forhold) om maskinmester olgn.

paa et teater. Cit.l704.(Nystrøm.KO.44). Cit.

1738. (Werl. Holb.H82). Kulturminder.1940-

41.47. -oversætter, en. person, der be-

sørger oversættelser til et teater (jf. u. -digterj. 20

Hr. Overskou er unægtelig en bedre Theater-

Oversætter end mange a,nåre. Heib.Pros.VII

.

98. Hjort.KritLit.il.241. -plakat, en. (til

Plakat 2.2; jf. Komedieplakatj. Paa Theater-

Placaten staaer altid ligefrem : Pengene gives

ikke tilha.ge.Kierk.XIV235.
\\ f om program.

Komancen om Sakuntala skrev jeg i en
Mellemakt paa min Theaterplakat.j9mc/iw.

(Brandes.Br.II.208). -prinsesse, en. (jf.

-dronning, -konge; 1. br.) især: I) prinsesse i et 30

skuespil, alle hine Teaterprinsesser, der paa
de franske Scener gik paa Koturner og lød

Navnene Elektra, Antigone eller Ifigenia.

Brandes.VI.238. 2) feteret (ung) skuespiller-

inde. Der er dem, der har giftet sig med
TheaterpnnsesseT.Goldschm.VII.113. PalM.
IL.II.616. -program, et. (jf. -plakatj.

paa en af de forreste Rækker i andet Parket,
bøjede et blond Hoved sig frem og syntes
at studere Theaterprogrammet opmærksomt. 40

Drachm.F.II.224. -publikum, et. De
fleste civiliserede Lande have . . et Teater-
Publikum, ikke mange et ægte musikkyndigt
Fnhliknm.Hjort.KritLit.il.186. der var vir-

kelig Skuespilkunst i den gode gamle Stad
og et virkeligt Theaterpublikum. Drocftm.F.
11.235. -raad, et. spec, i best. f., om et af
forfattere, skuespillere og teaterdirektører be-

staaende raad, der bistaar myndighederne i

sager vedrørende privatteatrene. Avis-Aar- 50

bogen.1926.167. -recensent, en. (jf. -an-

melder, -kritiker; gldgs.). Schand.(Bran-
des.Br.III.219). -sal, en. sal (i forsamlings-
bygning olgn.), der er indrettet til opførelse af
skuespil; xmdertiden ogs. om tilskuerrum i

teater. Schand.F.61. Elling.(UnivProgr.l942.
1.62). -selskab, et. (jf. Skuespillerselskab^
selskab, der (rejser om og) giver teaterforestil-

linger, et omreisende Theater-Selskab. iiCierA;.

1.17. TelefB.1944.sp.6358. -skribent, en. eo

(jf. -digter, -forfatter^ person, der skriver for
(ell. om) teatret. PoU^/1x1937.13.sp.4. Sehy-
berg.DT.327. -skræd(d)er, en. I) (1. br.)

skrædder, der syr ell. reparerer teaterkostumer.

fungerer som paaklæder m. m. Han gik om
bag sit Skjærmbræt for at omklæde sig —
Theaterskræder og Frisør kjendtes ikke i de
Tiåer.SBirck.Theaterfolk.(1894). 130. 2) (jf.
Skrædder 1.3 ; jarg.) forfatter, der forstaar at

bearbejde (,, tilskære") et stof, saaledes at det

tager sig ud paa scenen. Hejberg var lovlig

meget Teaterskrædder.KRosenstand.Jørgen
Fang.(1902).256. Flertallet af disse Forfat-
tere er Teaterskræddere, som tilskærer dra-
matiske Klædningsstykker for Scenens popu-
lære Knnstnere. Cavling.L.250.

||
(sj.) om

teaterkomponist. Musik, der musikalsk set er

intet, kun skaaret til af en storslaaet durk-
dreven Teaterskrædder. Pol."/iil920.11.sp.6.

-skraed(d)eri, et. (1. br.) dels om virksom-
hed som teaterskrædder, dels om produktet; til

-skrædder 2 : Det meste af de italienske Skue-
spil, der dengang (0: ca. 1875) opførtes . . var
ret almindeligt Teaterskrædderi. GaZsc/i.^fi.

223. (hun) debuterede . . i „Eva — 16 Aar",
dette sentimentale Teaterskrædderi. J.aZ)o«s.
DU. 11. -skuespiller, en. (jarg., iron.)

skuespiller med teatralsk optræden. Dania.
111.237. -snitte, en. (restaurations-spr.)

især i flt., om fine smørrebrødssnitter, beregnet

til at spises efter teatertid. Blækspr.1936.38.
Smørrebrød og Teatersnitter. if*Seiennsen,

SM.155. -spil, et. (jf. Komediespil; nu
1. br.) (stumt) spil paa teatret. SorøSaml.II.
59. Greven (søger) at komme til at snakke
med Rosine, men Formynderens uroelige og
aarvaagne Øine forhindre ham stedse, saa-

ledes, at det hele Tiden udgiør et stumt
Theater-Spill imellem Acteurerne.>S'/cMesp.

111,1.90. VSO. -streg:, en. {fra ty. theater-

streich, der gengiver fr. coup de théåtre; nu
næppe br.) d. s. s. -kup. Han vedblev . . saa

længe . . at ægge mig til denne Theaterstreg
(o: at prøve en ung piges følelser ved en fin-

geret bortrejse), at jeg samtykte. Blich.(1920)

.

XV.161. JBaden.FrO. -stykke, et. stykke

(L6.3), skuespil (m. særligt henblik paa dets

egnethed for teatret), et engelsk Theaterstykke.
tode.IX.22. (Sander's „Niels Ebbesen'') er et

langt bedre Teaterstykke (0: end Samsøe's
„Dyveke").Skuepl. 42. uegl. (jf. Teater 6^; Men
saa skulde du bare hae set en Komedie . . da
jeg kom hjem, det var knage mig et helt

Teaterstykke. iiorc/i.LL. 69. -taske, en.

lille dametaske til teaterbrug. PoU*/il945.14.
sp.6. -tid, en. I) den tid paa døgnet,

hvor teatrene spiller (ell. begynder, henh.

holder op med at spille). Det var lidt efter

Theatertid. Goldschm.VIII.164. Ekstravogne
indsættes . . ved Teateitid. Kbh.sSporveje.

(1936).121. 2) (sj.) et skuespils spilletid.

Schiller har i de nyere Tider begyndt at

udvide Theatertiden noget. Oehl.ND.xxxiv

.

-tog:, et. tog, der især benyttes af teatergæn-

gere, om Aftenen efter et Samvær i Køben-
havn stuvede (vi) os sammen i en Kupé i

Teatertoget for at rejse hjem. VilhHans.J.91-
JernbaneT.^/il943.5.sp.2. -torden, en, tor.
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deri, frembragt af teatermaskineri; ofte uegl.,

om tomme, „buldrende" ord. Mesterlectianerne

(rullede) paa Loftet med store Stene og
frembragte en saadan skuffende Theater-

torden, at Magisteren med stor Uro gav dem
Frihed og skyndte sig . . til de beskyttende

Dyner i E.iemTaet.Ing.Levnet.II.78. Bagge-
sens „Tordenen paa Toppen af Grimsel" —
en Teatertorden i smukke Vers med meget
Ordbulder og liden Yiikning. Brandes.11.20. lo

(Wilamowitz) dadler Kejser Wilhelm II for

hans Taler med deres „Teatertorden", Fr
Poulsen.(Tilsk.l929.I.78). -trap, en. (jf.

-selskabj skuespillertrup, en rejsende Tea-
tertioTp. Bøgh.UF.1.69. -vej, en. (jf. -ba-

ne^ især i forb. ga& teatervejen. Theater-

veien er yndig, men tornefuld, der groer

Ciucmen\HCAnd.SS.VI.53. Peer maatte
sjTige , . for Grossererens, da de hørte om
hans nye Theatervei. sms<.57. jeg gik Teater- 20

vejen. Poi.'*/io293S.3.sp.3. -verden, en.

et eget Theaterblad, der omtaler det Væ-
sentligste af hvad der passerer i Theater-
verdenen. Heib.Pros.VII.137. AndNx.M.108.
-ydrci, et. sceneydre. et godt, uheldigt osv.

teaterydre
j

teatralsk, adj. [tea'tfaUs^] (1[ teatra-

llsk. JRPauUi.JM.71. Trojel.1.27). (ty. thea-

tralisch ; fra lat. theatralis ; til Teater) I ) (nu
1. br.) som hører til, vedrører teater og 30

ikuespilkunst. (nu ofte afløst af dramatisk
ell. scenisk ell. af Teater-^. Om det er sømme-
ligt og anstændigt for sraucke Mænds Børn, at

lade sig bruge til Theatralske Exercitier.JIofft.

JJBet.aS^. Vi skylde Damer flere theatralske

Arbeider.Xt€rfc.X///.6. den theatralske Il-

lusion. Elling. ( UnivProgr. 1942. 1.32). tea-
tralsk dans, (jf. Teaterdans^ balletdans.

JRPaulli.JM.71. de Theatralske Danse,
hvorved Danserne med Legemets Bevægel- 40

ser udtrykke Fa.saioneT.Schytte.IR.IV131.

teatralsk forestilling, teaterforestilling.

Biehl. DQ. 1 1.370. overvære en thcatralsk

FoTestilling. Davids.KK. 164. den theatral-
ske KonBt.FrSneed.I.380. Brandes.111.724.

II
(nu næppe br.) om person: som dyrker

teatret, skuespilkunsten. Jeg blev veil at

skrive Komedier . . I Aaret 1776 begyndte
jeg at blive ganske theatralsk. — — Jeg
spillede Komedier baade inden og uden Huse. 50

SLyehe. MineIIændel8er.(1786).29. de thea-

tralske Personer (0: skuespillerne osv.). Biehl.

Int.96. 2) (nu 1. br.) som (i særlig grad) egner
sig for. har evner for teatret , den dramatiske

kunst; ogs.: dramatisk virkningsfuld (jf. dra-

matisk 2). Comcdicn er . . det theatralske

Drama. Det umiddelbare Drama og Trage-
dien ere ikke the&tr&lake.Heib.Pros.111.246.

(stykket er) vel bygget, dramatisk, vistnok
ogsaa teatralsk, men lidet lysteligt som 60

KnnstviBTk. Brandes.Goe.il.2. 3) (jf. Teater
b) som minder om teatret (ved at være
overdrevent højstemt, virke kunstigt, arrange-
ret, affektert). Herr Mazures. (i en thea-

tralsk Tone): „I (0: tjenestefolkene) min Ær-
bødighed for Fruen takke maae (at jeg ikke
straffer jer for jeres næsvished)."'Biehl.(Skuesp.
VI.403). en hel Mængde Smaapiger . . bleve
opstillede i hvide Klæder paa Orgelet i

theatralsk Gruppering . . Ingen tog Anstød
af det Theatralske og konstigt Opstillede

i den hele Anordning. /n^.Levne^.Z/.^J. jeg
læste ham ei tilpas (jeg) læste . . for thea-
tralsk. HCAnd.(Tilsk.l925.II.17). Sagføreren
,. bukkede t(i3itTa,lsk.ErlKrist.DH.236. her-

til: Teatralskhed. Bråndes.B.224. Trods al

denne Teatralskhed er hans Følelser ægte
nok.CHans.BK.68.
tcbag^cs, adv. se tilbage.

Te-bakke, en. (jf. -brætj bakke til ell.

med teanretning. Fløden i den lille sorte

Potte, som , . skulde staae paa Ditmars
Theebakke. CBern/j.F/.i5. jeg . . maatte gaae
omkring med en Theebakke for at byde Dig
og de Anåre. Bergs.PP.304. den opdækkede
Teha.kke.AaDons.MV20. -bal, et. (jf. -dan-

seri; 1. br.) sammenkomst med dans, hvorved
der serveres te; thé dansant, ødsel stykkede
(han) sin Tid ud til Eftermiddagens smaa
ThehalleT. AWinding.IngeborgJarl.(1913). 19

.

tebavs, adv. se tilbage.

Te-blad, et. især i flt., om bladene af
tebusken, navnlig i tørret tilstand. Adr.*^/i

1762.sp.7. Det er sielden man høster The-
blade i de tre første Aa,T.vAph.Nath.VIII.64.
Thesien var stillet parat over Koppen, der

var nok hældt Theblade i.ErlKrist.MM.24.
hvis der svømmer teblade i teen, faar man
snart brev

j
//. JKamp.DF.177. -bo(hé)

olgn. se u. I. Te 1. -bord, et. Moth.T61.
I) lille bord (nu oftest: paa hjul ell. ruller

og med hylde under; jf. Tevogn^ beregnet til

teanretning. et Theebord med Kiedel og Trek-

potte. i/oift.L-S'A;.//. 2. Thee- og Spiseborde.

Adr.*/d762.sp.l0. HFB.1936.XLVi. 2) bord,

hvorpaa der er serveret en teanretning; ogs.

(jf. I. Bord b) om selve tedrikningen, maal-
tidet. Om Morgenen skal der et Thee-Bord
være decket for Vremmede. Holb.Kandst.

III.4. Hørte idag ved Theebordet Historier

om Frovsten. HHans.PD.26. (naar gæsten

faar teen bragt op) kan ens eget Thebord
gaa sin vante Ga.ng.Const.GH. 10. || tidligere

undertiden i udtr. for overfladisk beskæftigelse

med alvorlige anliggender, disse bitte smaa
Critici, som . . i en Kakkelovns-Krog, over

et Thee-Bord, eller ved et Glas Viin, berige,

den lærde Verden med deres høytravonde An-
merkninger over de Skrifter, som udkomme,
enten de have læst dem, eller ikke. Eilsch.

PhilBrev.x. Speclator.325.462. »Ved Tebordet

taltes poetisk. Bonnén. Overs.af Heine: Lyrisk

Inlermezzo.(1919).67.
|j

i udtr. for huslighed,

borgerlig moral olgn. •Skade det er dog hun
(o: en ung kone, der ikke er huslig) fattes,

hvad saa træffende vi
|
Kalde Theebordets

Philosophi.ChievitzAKficke.FA.53. -boa(o)
olgn. se u. I. Te 1. -bræt, et. {ty. thec-

XXin. Rentrykt **/« 194« 67
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brett; nu vist kun no.) (en slags) tebakke

(af træ), „at legge paa bordet, paadet det ei

skal spildis over." Eostgaard.Lex.T22b. I et

Hiømn af Stuen staaer et Bord med et The-

bræt, som Damerne sidde ved.TBruun.

(Skuesp.1,1.3). „Et Bræt, hvorpaa Thee-

maskinen og det øvrige Theetøi sættes; en

Theebakke af Træ/'F^O. -buCh) olgn. se

u. I. Te 1. -busk, en. ^ planten Thea

sinensis L., hvis blade i tørret tilstand anven- lo

des som te (jf. -plante, -træ samt I. Te 3^.

vAph.Nath.VIII.64. VareL.*849. -cirkel,
en. (nu næppe br.) (sluttet) teselskab; kreds,

der regelmæssigt mødes tilte. Oehl.Br.II.3. Hun
giver aldrig store Selskaber, men om Aftenen,

naar vi ere hjemme, er her fordetmeste en

lille TheecirkiilGylb.I.SS. -dag, en. (l.br.)

dag, paa hvilken man plejer at holde teselskab.

Hun vilde . . gore lidt igen for sin Thedag.

KLars.MH.37. -danseri, et. fjf. -bal ; 1. br.) 20

nedsæt., om thé dansant, da vi havde dette

Thedandseri her foiledenl VKorfitsen.EV34.

Tede, et (SjællBond.164. jf. Utede^ ell.

en (MDL. UfF.(falstersk, sjæll.)). [ite-(6)8]

(ved sammenblanding m. insektnavnet Tæge
egs. skrevet Tæge. Junge.), flt. -r. (vistnok

dannet af Utede, s. d.; dial., især sjæll.,

mønsk, loll.-falstersk) eufem. betegnelse for

mus (MDL. Morskabslæsning f.denda.Almue.
1840.585. jf.: I Haudrup . . var der . . ens o

Præst ved Navn Laurits Muus (f l'<"74);

denne Præsts Navn blev fra Juul til Kjølmes
i Almuens Mund aldrig nævnet, men han
benævntes samvittighedsfuldt Hr. Tede.

smst.) ell. rotter (AarbFrborg.1918.114) ell.

(især) fællesbetegnelse for begge (samt andet

„utøj" som fx. lus). MDL. JKamp.Da.Folke-

minder.(1877).216. SjællBond.164. AarbKbh
Amt.1930.80. jf. de smaa, de store u. smaa
1.1 slutn., stor l.i slutn.: Musene kaldes 40

. . de små Teder. Rotterne . . de store Teder.

FDyrlund.Uds.63. \\ som nedsæt, person-

betegnelse. MDL. OrdbS.(sjæll.).
Tedeum, et. [te'de'om] best. f. -(m)et

ell. tedeet [te'de'af] flt. -(m)er (EJessen.
RI. 56) ell. tedeer [te'de'ar] (æda. d. s.

(Fragm.42); egl. de to første ord i den gamle
latinske kirkehymne („den ambrosianske lov-

sang") te deum laudamus, dig, gud, lover vi,

jf. SalmHj.2.1; kirk.) kirkehymnen te 50

deum laudamus ell. oversættelse, bearbej-
delse deraf; O i videre anv., om lovsang
i al alm. (navnlig i anledning af en sejr:

Meyer.) ell. (J^) om musikalsk komposition
til en saadan tekst. vAph.(1759). Klokkerne
ringede og Alt strømmede til Dom- Kirken
(i Exeter) at synge Tedeum for den ny
Biskop. (Molb.&)Grundtv. 173. Regjeringen
lod befale et te deum af hele Folket til

gudelig Taksigelse for den „mageløse Opda- eo

gelse". ZierÆ.y/i.25. i den funklende Morgen,
naar . . Naturen istemmer det store Te Deum.
Jørg. (JAndersen. Stuckenberg. II. (1944). 35).
Dania.VII.96ff.

Te-drikker, en. person, som (gerne)

drikker te. Skønt de fleste Thedrikkere ikke

bruger Fløde, maa den dog være der. Const.

GH.8. -dug, en. (mindre) dug (især: med
broderi ell. kniplinger) til brug ved teselskaber.

Rostgaard.Lex.T22b. Thee- og Bord-Duge.
OeconJourn.l758.177 . Frøkenen bredte en
lille Thedug over Bordtæppet. i^an^.DuF.SiS.
Teelse, en. ['te-Oalsa] flt. -r. {jf. ænyd.

teelse, det at paavise noget, glda. (jy.) teels

(thiels), fænomen (Suso.14.166); nydannet af
Jesp. til III. te, jf.: teelse, en dårlig forkor-

telse av det uheldige foreteelse for fænomen.
sa. Levned. 232; kun alm. hos Jesp.) fore-
teelse; fænomen, de sproglige Teelser. Jesp.

(PoUI»1902.2.sp.2). sa.M.113. FOhrt.Kale-
valasom Folkedigtning. (1907). 218. jf.: livlig

Tankevirksomhed eller andre Bevidstheds-
Te e Is er. iCPowi.fTtisAr.iS^^S.Sfig;.

teen, part. af tie (s. d.).

Te-fremmede, pi. gæster til te. hun
har Tefremmede om Eftermiddagen. Tidens
Kvinder.^^/tl929.10.PoU*U1935.Sønd.22.sp.4.

Tegl, en ell. et (se ndf. sp.90V^). [tai'f]

('\ Tegel. Cit.ca.l700.(GkS4°2407.394)(Tegel-

steen). Holb.Berg.265(Tegcl-Steene ; men Teyl-

steen.sa.UUII.l). Høysg.S.273. Tegel, Tegl.

vAph.(1759). fTægel. Buchhave.GP.20 {tæ-
gellagt)/ flt. d. s. (ænyd. teg(e)l (best. f. teglen.

Arøboe.Hexaemeron.(1661).8. flt. tejle. Kalk.V.

1053; i ssgr. ogs. t(h)ei(g)l-, teiel-, tel-, tiel-^,

glda. teyl (flt. teylene. 2Mos.5.18(GldaBib.)),
i ssgr. ogs. teg(e)l-, til-, jf. æda. tighlslaweræ

(KrErsl.Rep.II.291), tigælhus (RibeOldem.

101), tilg Steen (AM.); fsv. tighl (og tegel

mfl.), glno. tigl; vistnok gennem glholl. tiegel,

tiechele (jf. osax. tiegla, oht. ziagal(a) (nht.

ziegel^, oeng. tig(e)le (eng. tile^^ fra (m)lat.

tegula, tagsten (til tegere, dække, jf. Detektiv,

protegere, Toga^
|| fra et vistnok ubesl. sen.

lat. tegula, potte, udgaar I(-II). Digel (jf. ogs.

Figur), se Kluge.Etym.Wdrterbuch.^^(1934) u.

Tiegel og Ziegel
|| formen teg(e)l kan dels være

lydret udviklet af tighl (se Brøndum-Nielsen.
GG.I.273), dels kan den bero paa laan fra

(gl)holl. tegel(e), mnt. tegel, teigel; formen
m. i er endnu bevaret i visse dial. (se smst.)

II
ordets køn er i fsv. og glno. n., i glholl. m.

ell. f., i mnt. m., i oeng. (og lat.) /.; i nyere

dansk er kønnet muligvis paavirket af ord

som Ler, Sten || især ffl, poet. ell. fagl.;

i alm. spr. bruges oftest Teglsten (ell.

Mur-, Tagsten;, jf. VSO. MO.) mur- ell.

(især) tagsten af brændt ler; uden for

fagl. spr. ogs. om tagsten støbt af cementblan-

ding (^Cementtegl. OrdbS.); ordet bruges

som regel koll., dels uden art. (ell. anden kon-

gruerende bestemmelse): der findes adskillige

heeder og udyrket jord, hvorpaa endnu sees

agre, grundvolde og teil. Holb.DNB.35. *Af
Tegl og stærke Biælker opførte (han) Kbnge-
ho.Oehl.XXIX.276. Husene vare ikke tæk-
kede med Halm, men med Tegl.Blich.

(1920).XXX.69. * Kobberspir og Tag af
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Tegl
I
ser sig selv i Havets Sipe][.Aakj.Fri

FeU.(1905).4. lufttørrede Lersten, der ved

Byens Brand delvis er bleven hærdede til

Tegl FrPoulsen.KM. 13. dels som intk.: som
Teglet altid er af ulige Størrelse, saa kand
eller bør en Cubic Alen Muur ey saa noye

udiesnes. LTid.1727.331 (men: jo fuldkom-

mere Teglen er, jo sterkere bliver Muuren.

smst.). »Borgen med sit røde Tegl.Winih.

IV26. jf. D&H. Glahder.Reiskr. dels som fk.:

VSO. MO. Bjernede er sandsynligvis den
Landsbykirke, hvor Teglen først er benyttet.

Trap.*111.112. smukke i selve Teglen skaarne

}iiørneb\&de. Mackeprang.D.37. dels m. art.

ell. altrib. bestemmelse i flt. (iscer om tagsten) :

•Taget du dække med røde Tegl,
|
Af Steen

du føre den yiu\iT.Oehl.XXIV157. et Hus,

der var skudt op i Gavl ved Gavl under
lange, stejle Fald af mosgroede Tegl.JPJac.

11.423. Pont. Noveller.III.(1930).406. || om
den enkelte (mur- ell.) tagsten (især i flt.).

Moth.T66. I skulle dog forskaffe Tallet paa
Teglen« (1931: levere det samme Antal

Teglsten;. 23/o«.5./S. da den store Tegl

(Oehl.(1841).V.183: Teglsteen; sa.EA.(1820).

91: Steen; faldt ned ira Tåget. Oehl.(1831).

yi08. Kærnen (i højen) er lagvis sat af

Lyng og Græstørv, med stor Omhu, næsten
som Tegl ved Tegl i en }A.\it. NationalmusA.

1943.20.
II
om selve massen, materialet, det

brændte ler. Teglet kryber (ikke) under de

Spændinger, det udsættes lor. Beton-Teknik.

1940.15. TeknUks.1.537 . brændt mods.

raa (og støbt; tegl. Moth.T66. talem.:

hvad man trykker i ler, man ej sletter paa
tegl, se Ler 1. || i udtrykkelig modsætn. til

Sten. de havde Tegl for Steen. lMos.11.3.

udi Landet er ikkun liden Forraad paa Teyl

og ?>ieei\. Holb.Herod.343. jf. ovf. 1. 2ff., 16.
||

brænde tegl (jf. Teglbrænder(i) osv.). halm,

at brænde tegl med (1871: til Teglarbeidet;.

2Mo8.5.7(Chr.VI). Man finder her got Leer,

hvoraf Tegl hraandes. Wand.Mindesm. 1.4.

AFang.IK.39. jf.: »trøstesløs tør . . | ligger

den libyske Ork,
| som et Ler, der kan

brændes til Tegl, I men aldrig fortæres.

Drachm.UD.114. f deres Trældoms Arbeyde
bestod i at giøre Teil Holb.JH. 1. 95.

vAph.(1764). lægge tegl op, se u. Tegl-

lægger, slaa tegl, (jf. Teglslager; foræld.)

bearbejdif ler til teglbrænding, mand har slaget

Teyl dertil (o: en mur) af den derudaf (o: af

graven) opkastede Jord og Leer. LTid.1734.
261. stryge tegl, (jf. Teglstryger; afstryae,

jævne, glatte lermasse til teglbrænding, lader

08 stryge Tegl (1931: Teglsten; og brænde
dem \e\.lMos.ll.3. SHeegaard.UT.108. jf.:

Naar Tcglleret er behørigen trykket ind i

den fugtede Form, saa stryger man den
Side, der vender opad, glat med et Stryge-
træ (deraf TeglstTygning).Funke.(1801).
1 1 1.319. OvfB.*IV, 1.42. billedl: Reflexionen
maa nu stryge Tegl, opfore Bygninger og
gjøre andet Tiælle&Tbeidc.Kicrk.XIII.2S5.

II
(1. br.) om hvad der minder om teglsten;

spec. (jf. tegllagt 2; nu næppe br.) om (af-
tegning paa) plantedel olgn. Frugten (er)

tegnet med lette Tegl, næsten gla.t. HWest.
Si.Croix.(1793).293.

Tegl-, t ssgr. ['tail-] (undertiden veks-
lende m. Teglstens-, Teglværks-, Mur(stens)-;
især fagl.) foruden de ndf. medtagne kan
nævnes fx. Tegl -gulv, -strygning (se sp.

10 901*^), -vare(r), -væg. -arbejde, et. (1.

br.) arbejde med (fremstilling af) tegl (ogs.

konkr.: „alt det som gøres og brendes af

ler til stén'\ Moth.T66). (man) undertryk-
kede dem med svært Teglarbeide (Chr.VI
afvig.). Jud.5.12. jf. Tegl sp.901*\ -arbej-
der, en. (1. br.) teglværksarbejder. AndNx.
M.256. -behængt, part. adj. (sj.) tegl-

hængt, »teglbehængte Tag. Rein.226. -brag,
et. teglværksindustri; ogs. (konkr.) om tegl-

20 værk. Teglbruget her hjemme er kun en Del
af den danske Indnstri. Ekstrabl.*/7l906.1.

sp.4. Kystens Form (er) omdannet ved
Teglbrugenes Udgravninger. Trap.* IX. 587.
-brænde-ovn, en. teglovn. IIKoch.Dren-
gen.(1935).97. -brænder, en. person, hvis

erhverv det er at brænde (fremstille) tegl;

spec. om den arbejder, der forestaar brændin-
gen paa et teglværk. DL.3—13—23. HHostr.
F.66. hertil: Teglbrændermester. LM

30 Wedel. WordingborgAmt. (1818). 23. Larsen.
-brænderi, et. (nu 1. br.) \) det at brænde
tegl. Cronsteds Nys-opfundne Leer . . bli-

ver brugt til Teilbrænderie. LTid.1740.381.

2) teglværk. Holb.DNB.733. HCAnd.ML.
434. BornhHaandvEr.96. -brænding, en.

hertil fx. Teglbrændings-ovn, teglovn. Berl
Konv.XXI.194. -dæk, et. jærnbetonplade

med indstøbte hule teglblokke. Beton-Teknik.
1940.1. -dækker, en. (jf. IL dække l.a;

40 nu næppe br.) d. s. s. -tækker. Kofoed-Hansen.
KA. 11.59. -dækket, part. adj. (olm.:)

tegltækket. Sundbo.FS.I.209. -erts, en. (jf.

-malm og Teglstenserts ; mineral.) d. s. s.

-malm. VSO.
teglet, adj. [Itailst; t ssgr. -,tai'la<] (til

Tegl; 1. br.) som bestaar af (ell. har tag af)
tegl. Taget (er) teglet, for Brandfaren ude-
lukker Bru^ af StT&&.BerlTid.**U1937.Aft.3.

sp.l. især t ssgr. som grøn- ell. (navnlig)

50 rødteglet, med grønt, henh. rødt tegltag.

jeg gaar under en gammel Port, der . . har
en Klokke under et lille, grønteglet Spir.

Jørg.IiNS.99.

Tegl-farve, en. (alm.:) teglsiensfarve.

vAph.(1759). VSO. -farvet, adj. (alm.:)

teglstensfarvet, C Varg. Farve-Bog. (1773). 45.

VSO. en lille Unge med . . den graa Tvistes
Kjole sluskende om de tynde, teglfarvede

nøgne lien. Schand.SB. 10. -flise, en. (jf.

60 Murflise; bygn.) flise af presset teglværksler

(især anv. til kirkegulve). Suen8on.B.III.349.
-form, en. spec: form, hvori man stryger

^^'fi (il- Teglstensform;, Amberg. MO. D&H.
•gaard, en. (glda. tegelgardh; nu kun

67*
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dial. (UfF.; sdjy.) ell. i stednavne (fx. gade-

navnet Teglgaardsstræde i Kbh.; se ogs.

Trap.*X.306)) tidligere spec. om teglværk.

Moth.T66. Mackeprang.L.36. -graa, adj.

(1. hf.) af farve som (ell. bestaaende af) graa

teglsten. Som et Kastel laa Tugthuset der

med Ringmurens Bygning tyvemeterhøjt

teglgraa mod EsiVGn.ORung.SS.il. -grav,
en. (arkæol.). de overalt i Romerriget af

Menigmand anvendte tagformede (og af i_o

Tagsten byggede) „Teglgrave". Jo/^SJBrøwds<.

DO.III.130. -hytte, en. (nu næppe hr.)

d. s. s. -lade. vAph.(1759). Funke.(1801).

111.320. VSO. -hænge, v. (jf. hænge tag

(i) u. I. Tag 1.1^ beklæde med tegl. Stue-

længderne teglhænges, at de ey saa let skulde

a,ihTænåe.Argus.l771.Nr.22.3. Jeg vil lade

Smedien teglhænge. F/SO. || næsten kun i

perf. part. brugt som adj., om tag ell. hus (jf.

-behængt samt teglstenshængt/* tækket med 20

tegl. Moth.T66. murede og teilhængte Huse.
EPont.Atlas.il.249. (duerne gør) Skade saa-

vel paa Straatage som de teglhængte Tage.

Kielsen.NHM.292. Thuborg.K.190. -jord,
en. (nu næppe ir.) (jord, som indeholder) tegl-

ler. vAph.(1759). Funke.(1801).III.317. -la-

de, en. (glda. tegellade
; jf. -hytte, -skur samt

Teglværkslade) bygning (med aabne vægge)

til tørring af tegl. Moth.T66. JCHald.Ring-
kjøbingAmt.(1833).269. Feilb. HistTidsskr. 30

10R.in.82. -lagt, part. adj. (ænyd. d. s.;

til II. lægge 9; nu 1. br.) I) belagt med tegl-

(sten); især: teglhængt. Rostgaard.Lex.T23b.

„brolagdt med teJl."Moth.T66. MO. 2) (jf.

teglstensagtig ; bot., nu næppe br.) bestaaende

af ell. dækket af smaadele (skæl, blade, blomster

i aks olgn.), der som tagsten delvis dækker
hinanden; taglagt; ogs. om selve bladene,

blomsterne osv. (bladenes) Stilling imod andre
Blade (kaldes) tægeUagte, imbiicata. Buch- 40

have.GP.20. Tychsen.A.1.822. VareL.(1807).
111.13. VSO. -ler, et ell. en. (jf. -jord samt
Teglstens-, Teglværksler ; nu 1. br.) ler,

jordart, der (kan) anvendes til brænding af

tegl; især (mods. Bygningslerj om en finere

sort (se Funke (1801).111.63). Rostgaard.Lex.

T23b. Schade.Mors.(1811).130. VSO. -læg-
ger, en. (jf. -dækker, -tækker; nu næppe
br.) „Een, som lægger Tegl op, som tegl-

hænger et Tag." F/SO. -lægte » en. ^7/. 50
Sten-, Straalægte.^ (svær) lægte til tegl-

tag. vAph.(1759). VSO. MO. -malm,
en. (jf. Tegl(stens)erts ; mineral.) leragtig,

teglstensrød varietet af kobbermalm; kobber-
levermalm. SaVXX.670. -mel, et. (jf.
-pulver, Teglstensmelj pulveriseret tegl-

(sten). vAph.(1759). Funke.(1801).III.321.
TeknLeks.1.537. -mester, en. (ænyd.
teg(e)lmester; jf. Teglbrænder-, Teglværks-
mester) arbejdsleder paa teglværk. Rostgaard. éo
Lex.T23b. Rosenkjær.Fra det underjordiskeKbh.
(1906).67. VilhRasm.DK.15. -mur, en. tegl-

stensmur. vAph.(1759). Man slutter . . at der
allerførst har staaet en Træbygning, siden en

af Graasteen, og derpaa siden en af Teglmuur.
Wilse.R.11.173. klippetykke Teglmure ind-

slutte et Babylon, værne et Ghina,.Oehl.Tale.

(1819).28. Socialdem.y»1945.1.sp.4. -olie,
en. (alm.:) teglstensolie. Moth.T67. vAph.
(1759). VSO. -ovn, en. (glda. teyel owen
(CodexEsromensis.(1880-81).270), glno. tigl-

ofn; jf. Teglbrændeovn, Teglbrændingsovn)
ovn til brænding af tegl. 2Sam.12.31. OpfB.*
IV,1.47.

II
hertil bl. a. Teglovns-gildo ell.

-sjov, (især foræld, ell. dial.) om sammen-
komst af byens folk ved teglovnen, naar der

brændes sten. se SprKult.Vll.4ff. -pulver,
et. (nu 1. br.) d. s. s. -mel. vAph.(1764).
VSO. tP -rod, adj. teglstensrød. vAph.(1764).
*de teglrøde Tage. Sødb.OD.28. *Med tegl-

røde Mure . . staar
|
Regensen. /i^eg^ensens

Visebog.(1923).25. -ror, et. (dræn)rør af

brændt tegl. NJBerlin.Læsebog iNaturlæren.
(overs.l858).162. Thyreg.BB.1.351. BerlKonv.
VII.51. -skive, en. se I. Skive 6.7. -skur,
et. (nu næppe br.) d. s. s. -lade. Amberg.
VSO. -slager, en. (glda. teylslawer, tegl-

slagere, æda. tighlslaweræ (KrErsl.Rep.il.

291), fsv. tegelslagare, mnt. tegelsleger; jf.

-stryger; foræld.) haandværker, der „slaar"

tegl (jf. sp.90r°). Amberg. -stempel, et.

(især foræld.) (stempel, hvormed man ind-

stemplede) (fabrikations)mærke paa teglsten;

teglstensmærke. Den gl.By.1944.44.

Tegl-sten, en. flt. d. s. ell. (nu 1. br.)

-e (Holb.JH.1.496.497 (men: -steen. smst.

500). Funke. (1801).111.317). (^Wa. teghel-,

teyl- (2Mos.5.19(GldaBib.)), tilsten, æda.

tilg-sten (AM.), fsv. tighel sten, glno. tigl-

sten, glholl. tegel-, tiegelsteen, mnt. tegel-

sten) mur- ell. (navnlig; jf. VSO. MO.) tag-

sten af brændt tegl. Teglstenene (Chr.VI:
Tegelstenej ere faldne, men vi ville bygge
med hugne Steen. Es.9.10. Imellem Ham-
borg og Potsdam ere alle huuscne tægt med
fladde tegelsteene paa dend raaade, som
Spaanetagene ere udj Dannemarck, dog
henger tegelsteenene paa lægterne med hager.

JJuel.l2. Mure med Teglsteen.vAph.(1764).
Oehl.(1841).V183(se w. Tegl sp.OOP^). Tekn
Leks.1.537. lad os stryge Teglsten (1871:

Tegi; og brænde dem godt\lMos.ll.3(1931).

II
talem. at skure sin rumpe med en teglsten,

se I. Rumpe 2.2. spøgende bemærkning til ell.

om en, der græder (jf. u. I. Graasten, Mursten^;
hånd maa have en teglsteen at tørre sine

øine padi,.Rostgaard.Lex.T23b. jf. Mau.ll.
357. Feilb. LollO. to ell. vaske en tegl-
sten, udføre et haabløst arbejde (jf. Kalk.IV
323¥'>). Mau.5156. Cit.l700.(NkS4°821.14).

det er at slaae Vand paa en Gaas, at vaske
en Teglsteen og toe en Mona.n.Blich.(1920).

XV.216. Teglstens-, i ssgr. (nu s^'.Tegl-

sten-, se u. teglstens-agtig, -olie, -rød), i ssgr.

(ofte vekslende m. Tegl- ell. Murstens-, Tag-
stens-; især fagl.) som Teglstens-arkitektur,

-borg, -brokke(r), -byggeri, -bygning, -fabri-

kation, -gulv, -kirke, -mur, -taarn, -tag. -ag-
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tig, adj. spec. (hot., foræld.): tegllagt, tegl-

sten-: Tychsen.A.1.87. -brun, adj. JPJac.
11.246. -ert8,en. (mineral.) d. s. s. Tegl-erts,

-malm. Funke.(1801).III.258. -farve, en.

(jf. Teglfarve^. skulde det endda ikke blive

rødt nok, men faae en Teglsteens Farve.

CVar,i.Fane-Bog.(1773).19. RSchmidt.MD.
10. -ifarvet, adj. (jf. -brun, -rød samt
teglfarvet^ af farve som røde teglsten, tegl-

stensfarvet, engelskrød med karmin. I^areftr

L.*231. (den døde unge piges arme) var mat
teglstcnsfarvede. JVJens.RF.183. -form,
en. spec. d. s. s. Teglform. Amberg. Nah.3.

14(1931; 1871: Teglovnen^, -hage, en. (jf.

-tap^ nakke (1.4) paa tagsten. vAph.(1764).
VSO. -hængt, part. adj. (1. Ir.) d. s. s. tegl-

hængt. IsakDin.FF.441. -ler, et. (jf. Tegl-

(værks)ler;. HFB.1936.314. Teglstensier kan
graves næsten overalt. Mackeprang.L.35.
•mel, et. d. s. s. Teglmel. Funke.(1801).
111.321. TeknLeks.1.537. -mærke, et.

(jf. Teglstcmpel; især foræld.). Dengl.By.
1944.35. -olie, en. {amyd. tcilstcn olie; jf.

Tagstens-, Teglolie samt Johannesolie; apot.)

d. s. s. Murstensolie. Agerbech.FA.I.91. Folk
Lægem.1.65. VareL.^573. Teglsten-: Moth.
T67. Tychsen.A.II.520. -rod, adj. d. s. s.

-farvet. Kielsen.NHM.315. Rødt (Blegrødt
og Teglsteensrødt og Rødbrunt). Bojan.//.
13. et teglstenrødt Stykke Kridt. ^aZ)ons.
MV13. jf.: Hænderne . . havde intet af

Almuekvinders Teglsteensrodhed. Blich.

(1920).XXX. 191. -stryge, en. redskab til

strygning af teglsten. SprKult.lI.95. -tap,
en. tap paa tagsten, hvormed stenen hænges
paa lægten; nakke (1.4) (jf. -hagej. vAph.
(1764). VSO. -te, en. Y d. s. s. Murstenste.
Larsen. BerlKonv.XXI.194.
Tegl-stryger, en. (ænyi. teglstrygere

;

;/. stryge tegl sp.901** samt Tagstensstryger)
arbejder, der stryger tegl. Moth.T67. -tag, et.

{ænyd. d. s.) teglhængt tag (jf. Stentag samt
haardt tag u. I. Tag l.i ; mods. Straatag^.
Huusene ere slet bygde med Tegel-tag.
Pflug.DP.eOO. (en) Bygning, hvidkalket med
rødt Tegltag. IFted.Fæd. 726. -takt, peri-

adj. se tækt. -tækker, en. (jf. -dæk-
ker; nu 1. hr.) person, der tækker med tegl.

vAph.(1759). VSO. -tækket ell. -tækt,
part. adj. (nu O, gldgs. -takt^. {jf. ænyd.
(pass.) teielteckis; sml. -dækket) tækket
med tegl. tegltækte Bygninger. AX'Amfian.?.
Hj.131. Cflans.F. 194.' -ta.kt: Kiøbcnhafns
. . Tegel-tacktc lluuse.Ra8mWinth.S.125.
•tegltakte lave Mytx.JVJens. (Pol.**/»1941.
9.sp.5). -vngge, en. foræld, form af tag-

sien (der kan findes paa kirkebygninger).
OrdbS. -værk, et. (jf. -branderi 2 samt
-gaard^ virksomhed, der fremstiller tegl-

varer (især mursten). PAHeib.E.15. Der er

saa hedt i Sevilla i Juli Maaned som i et

Teglværk../Fyen«.3f./.66. Mursten forud-
sætter jo Teglværker. 3focAcpran9.L.36.

||

hertil ssgr. (delvis vekslende m. Tegl-^ som

Teglværks-arbejder, -brug, -drift, -ejer,

-grav, -industri, -lade (jf. Tegllade;, -ler
(Suenson.B.II1.325. VareL.*856. jf. Tegl-
(stens)ler;, -maskine, -mester (jf. Tegl-
mesterj, -produkt, -skorsten.

I. Tegn, en. se Thegn.
II. Tegn, et ell. (dial.) en (PEdvFriis.S.

162. jf. Feilb.). [tai'n] jf. tegen. Høysg.AO.
164. fit. d. s. iglda. teg(h)n, tekn (SjT.23.113.

10 121), æda. tekn (Huskvarnalll. (Fot. paa
Kgl.Bibl.), jf. æda. iartækæn, iartægn ofl.

DGL.II.349.VIII.39), sv. tecken, no. tegn,

oldn. teikn, ty. zeichen, holl. teeken, eng.

token, got. taikns; hesl. m. III. te)

1

)

(1. br.) i al alm.: noget synligt, iagttageligt,

som direkte (uden særlig symbolsk betydning)

kendetegner tingen (bæreren) til adskillelse

fra andet (af samme art); (skelne)mærke;
kendingsmærke. sæt et Tegn (1931: Mærke)

20 paa Panden af de Mænd som sukke og
jamre. £ø.9.4.

2) (skematisk) figur, billede, som har en
vis (vedtagen) betydning. 2.1) lidet sammensat,
skematisk figur, der enten er en enkel bil-

ledlig gengivelse af den dermed betegnede

ting ell. if. vedtægt har en vis (fast) betyd-
ning.

II
(især relig., arkæol.) om primitiv,

skematisk billedgengivelse (jf. Hammer-, Hjul-,

Skaal-, Sol(skive)tegn oft.). Paa Prædike-

30 Stolen sees de fire Evangelister, med deres

sædvanlige Tegn (jf. Evangelist 2 slutn.).

Thurah.B.54. Kors, Anker og Hjærtc bruges
som Tegn for: Tro, Haab og Kærlighed.

D&Il. korsets tegn, se Kors 1 slutn. \\ om
forsk, (hurtigt skrevne, let iagttagne) figurer,

der har (fast) anvendelse inden for forsk,

(faglige) omraader; saaledes som betegnelse

for lyd, ord(dele) olgn. (jf. Aande-, Lyd-
(2-3), Længde-, Ord-, Rune-, Skrift-, Sta-

40 velse-. Stenograftegn), tjenende som støtte

ved læsningen af en tekst (ved at antyde forsk,

menings- og udtaleforhold olgn.; jf. Anførsels-,

Forkortelses-, Interpunktions-, Skille-, Slut-

nings-, Spørgsmaals-, Udraabstegn^, som
udtryk for særlige forhold inden for regning

ell. matematik (jf. Additions-, Divisions-,

For- (1.1 ), Ligheds-, Multiplikations-, Nul-,

Rod- (2), Subtraktions-, Taltegn^, inden for

musik (nodelæsning; jf. For- (l.a), Node-,

50 Oktav-, Opløsnings-, Pause-, Repetitions-

tegn;, t bogtryk (jf. Korrektur-, Note-,

Paragraftegn), t astronomien gastronomiske

tegn, d. 8. 8. Kalendertegn. Sal.X.79. jf. bet.

2.i) ofl. Tegnet §. IIøysg.S.oG'. Naar Tegnene
er ulige, nemlig -|- og "^ (beholdes) det

største . . Tals Tegn.Cramer.(1765).34.
Mu8ikL.(1801).251. »Mystisk Helligdom om-
svæver I deres (o: guldhornenes) gamle Tegn
og UKTkei. Oehl.Digte.(1803).82. mathemati-

60 ske Tegn.Selmar.^220. sætte tegn, se II.

sætte 14.1. uegl.: »over Havets blegblaa

Blad
I
stod Solens Skrift i Sølvstænks-Tegn

(Jørg.Lyrik.(1904).42: blanke Tegn/Jørj?.

St.150. (jf. Fortegn 1.8^ overf.: (Drachmann)
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havde ikke som saa mange Digtere i Tider

da Tegnene skifter, fra først af snærende

Baand, han behøvede ikke noget Brud
med litterære Traditioner. Rubow.(Minde-
logen.1936.9). ||

(med overgang til bet. 4.3;

relig., hist.) om (kors)tegn (paa himmelen,

paa et banner), der (if. guddommelig aaben-

baring) skal bringe sejr: i ell. under (Vogel-

Jørg.BO.277) ell. ved dette tegn skal

d.u sejre, {efter lat. (in) hoc signo vinces) lo

opr. if. biskop Eusebius af Cæsarea (1[ 340)

m. h. t. et for kejser Konstantin d. Store aar

312 aabenbaret korstegn paa himmelen. Ar-

laud.38. med tilsvarende (sagnagtig) anven-

delse i andre tilfælde: her, o Ditmarsken!
her er dit Banner! I dette Tegn skalt Du
seiTe\Blich.(1920).XV37. et rødt Banner
med det hellige Kors i hvidt dalede sagte

ned fra Skyerne, og der hørtes en Rost,

som sagde: „Naar dette Tegn bæres højt, 20

skulle I seiTerBarfod.F.1.333. 2.2) (jf. Him-
meltegn 1; astr.) stjernebillede; spec. om
(hvert af de stjernebilleder, der har givet navn
til) dyrekredsens tolv dele; hus (12.2).

man delte Dyrekredsen i 12 Dele, Tegn
(dodék&temoTia). Sal.V646. nedstigende, op-

stigende tegn, se u. nedstige 3.1, opstige 3.1.

II
især (jf. I. Stjerne 3.2 ; navnlig i astrologisk

spr. ell. poet.) m. præp. i ell. under, ved ud-

tryk for en vis konstellation (1). *Hvor Sol 30

end cirkler om, i hvilken Luftens Egn,
|

I Krebsens tørre Land, i Fiskens vaade Tegn.

Holb.Metam.36. Solen var gaaet ind i Skor-

pionens Tegn, medens Tyren og Tvillingen

stode høit paa Himlen. Hauch.VZ.180. So-
len i Løvens Tegn derude brænder. Jørg.

Efterslæt.(1931).16. Du er født under Tvil-

lingernes Tegn . . du burde have været en
Tvilling. Bronner.DZ.252. (fra c. 1900; jf.

Stjernetegn 1 slutn.) uegl., med overgang til 40

bet. 4, ved udtryk for forhold, der i særlig

grad præger (er karakteristisk for) en tid, en
tilstand olgn.: Hos sine Forældre paa Landet
var han i sin Tid bleven opdraget under
Religionens Tegn. KLars.MH. 2. Florentinsk
Aandsliv stod . . i Slutningen af Fjorten-

hundredaaret i Platons Tegn. Brandes. MJ5.
168. paa Kontoret gik alt sin Gang i den
triste Hverdags Tegn. rZ)i«evsen.BF.92. Vest-

fronten i de bevægelige Panservogns-Kampes 50
Tegn. NatTid.'^/>1945.1.sp.l.

3) sanseligt udtryk for en tanke ell. fore-

stilling. 3.1) CP om ord som udtryk for fore-

stilling, begreb; navnlig i forb. med gen. ell.

præp. for ell. f til. Ord ere blotte Tegn til

vore T&nkeT.Eilsch.F.21. LEft.1810.81. Det
udtalte Ord er Tankens herlige Tegn. PE
Mull.*550. Ordet (er) Tegn for en Fore-
stilling, der kunde have faaet et andet Tegn,
ligesom denne Lyd ogsaa kunde være blevet e'o

Tegn for en anden Forestilling. ilfadi;.-S'./.22.

jf.: Adverbium da eller saa . . er Conseqventis
(0: eftersætningens) tegen. Høysg.AG.164. 3.2)
en uden ord, ved særlige ydre midler

(bevægelse, lyd olgn.) udtrykt medde-
lelse (opfordring, befaling olgn.); især
om betydende bevægelse (gebærde) , vink,
signal; alm. i forb. give ell. gøre tegn
^til en, med hænderne, øjnene osv.) om
ell. (med særlig forestilling om tilskyndelse)

til noget f'til afgang, opbrud olgn., ogs. med
('til og) flg. nt-sætn.). (de) blæste i Basunerne,
med hvilke der gaves Tegn. lMakk.4.40. vi

gjorde Tegn efter et ¥a.Ttøi.Cit.l703.(Jens

Sør.11.39). Holder paa ham og continuerer
at fortælle Historien med Tegn og Gebærder.
Holb.GW.V4. *Det Horn, I hørte, lød fra

Erlings Skib,
|
Som Tegn til Angreb. Oe^t.

IV.222. Baronen gjorde Tegn med Ilaanden,
at han skulde fjerne sig. Gylb.TT.153. (kusken
ledsager) hver enkelt (træk i linerne) med
Fløiten (0: en fløjten) eller et andet lydeligt

Tegn. PWBalle.K.68. (de) vinkede ad de
kommende og gjorde Tegn til, at de skulde
gaa tilha,ge.JakKnu.Jy.II.232. Ida gjorde
Tegn med Øjnene, at jeg maatte komme nær-
mere. Buchh.UH. 108. jf. Fingertegn: stum-
me Folk . .

I

Tidt tale godt ved Tegn. Oehl.

XII.35. (jf. bet. 4.4; spøg.:) (gøre) tegn og
underlige gerninger, se u. underlig.

||

med overgang til bet. 4(2-3). *Eders Hænders
Lyd (o: haandklap) gav Tegn, at jeg behagde.
Holb.NP.Blr. *naar han nikker er det Tegn
til BiMå.Bredahl.Y132.

\\ (jf. Rundetegn;
med overgang til bet. 5, om hvad der tjener

som signal, (man maa ikke) optænde om
Nattetide nogen Ild, eller oprette noget
Tegn . . ved Strandsiden, til at forføre den
seglendis. DL.4—3

—

2. *See der min Hand-
ske, som skal være Tegn til Krig. Holb. Mel.

II.7.

4) (jf. I. Mærke 4^ om egenskab, beskaffen-

hed, (særegen) tilstand, forhold olgn., som
man (ud fra erfaring, vurdering, skøn, (reli-

giøs) opfattelse) tyder paa en vis maade, til-

lægger en vis (symbolsk) betydning. 4.t) (jf.

I. Mærke 4.i ; uden skarp adskillelse fra bet. 1

og 4.2-3^ hvad der opfattes (bestemmes) som
karakteristisk for noget (af en vis art); ka-
rakteristisk træk ell. præg; kendemærke;
kendetegn; ogs. spec. om (hvad der tjener

som) vidnesbyrd om ell. bevis paa sand-

heden af en ytring olgn. det skal være Eder
et Tegn: I skulle finde et Barn svøbt, lig-

gende i en Kryhhe. Luc.2.12. SalmHj.125.3.

Opspilet Næse-Bor, smaa Øyne, rynket

Pande |
Er de Pedanters Tegn. Anti-Spectator.

43. OeconT.VI.63(se u. I. Mærke 4.1^. *Jeg

vil sige jer disse Tegn, at I skal kende hende

derpaa:
|
hun har store, nervøse Øjne, og

hun ligner en skræmraet Raa,
|
hun er altid

bange og søger efter én, hun ikke kan finde.

Holstein.D.lO. jf. bet. 5: her er Herrens Pit-

skaft til tegn foruden Brevet. Holb.Di'dr. 1.9.

spec. (jf. bet. 4.3) i forb. (et) tidens (ell.

tidernes; tegn, se m. Tid 4.3. 4.2) (jf. I. Mærke
4.2) hvad der vidner om, er udtryk for ell.

udslag af en vis egenskab, tilstand olgn.;
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(gynligt, kendeligt) spor ell. præg (af noget);

vidnesbyrd (om); indicium; symptom;
Jcrts (paa noget), sande tegn, se III. sand

1.1. II O i forb. m. gen. Lad dog klarlig hos

mig kiendes [
Disse Viisdoms rette Tegn.

Brors. 163. alle udvortes Sorgens Tegn . .

have de Danske den yderste Afsky for. Molb.

DH.II.63. der (tar) "ikke . . Livsens Tegn i

ham. MylErich.S.174. hendes Ansigt var ble-

vet magert og . . de første Rynker var lo

begyndt at sætte deres Tegn. LeckFischer.

A.122. jeg mærker nok Alderens Tegn. Martin
AHani-.JR.168. skulen ell. skulken er skylds

tegn, se I. skule 2, II. skulke 2.
||
(nu sj.) m.

præp. af. Holb.Ep.II.82. *(domkirkens) Mure.

i
De stolte Tegn af (ærkebiskop) Augustin!

YiQymoå.Oe}a.AV(1810).41. Paa Bærebøren
laae en lille Dreng . . paa hvis blege Ansigt

intet Tegn af Liv var at see.Hauch.RF.1.24.

II
(nu især) m. præp. paa. lave Renter (er 20

ikke) et Tegn paa mange Penge i et Land.
OeconT.III.26. Ved Ord eller Udseende at

yttre . . Tegn paa Sorg. Engelst.Nat.152. (kon-

gerne) byttede Klæder og Vaaben til Tegn
paa indgaaet BrodeTsk&b. Molb.DH. 1.402.

„Det er jo giftigt!" sagde Sivert med alle

Tegn paa Skræk. Buchh.UH. 70.
||

(nu i

rigsspr. mindre br. uden for tilfælde, der ogsaa

kan opfattes som hørende til bet. i.s) m. præp.

til. (hunden) beed Haren saa behendig ihiel, ^
at mand aldrig kunde see Tegn til Bidt

(0: noget Udt).Holb.HP.l.4(jf. BerlTid.'^U

1943.Aft.4.sp.5). det vilde være Tegn til en
krybende Tænkemaade hos mig, om jeg ind-

lod mig i en Trætte med vore Viiseskrivere.

Ew.(19J4). 11.180. Elephanten (løftede) Bar-
net (op) til Moderen . . som imodtog det . .

uden Tegn til FTygt.Oehl.Digtn.1.225. (læ-

gen) mente at opdage Tegn til Feber. Schand.
AE.245. Der er ikke Tegn til, at Holberg har 40

levet et . . religiøst B&rndomsliv. Billeskov./

.

H.I.209.
II
(nu 1. br.) med &t-sætn. tilknyttet

uden præp. det er et tegn at hånd ei lider vel.

Moth.T62. »Til Tegn vi hade Pavedom,
|

Her intet V^and paa Bordet kom. Rahb.PoetF.
I.IU).

II Q} tegn staar mod tegn, som
udtryk for, at to ell. flere (sammenhørende,
tamtidiqr) forhold synes at maaUe tydes paa
foryl.rUu^ (modted) maade, peger i forskellig

rt-ttntuj. Vodskov.SS.44. Hvordan skal man 50

stil!. 1/ for at faa Overblik over Lyrikeren
\ vldirnar Rørdam? Tegn staar stadig mod
Tegn o^ man kommer ingen Vegne. //ar

NieU.VS.98.
|| med overgang til bet. 4.8:

v«re et daarligt ell. ondt (VSO.) ell.

(især) godt tegn olgn., tyde paa noget

daarligt (ondt) ril. godt. Gid hånd var noget
vild og fly^'tig; thi jeg holder saadant for

et got Tegn hos unge Mennisker. Ilolh. Pants.
II. 6. hvorfor mon hun blev saa rød? Jeg m
ter jo vel tage det for et godt Tcf^n? Blich.

(1920)..XIV160. Nu piller han et Straa -
det er ikke gode Te^n.KAbell. E.64. 4.3) (jf.
I. Mærke i.z) hrnd der lyder paa, varsler om

noget fremtidigt (forestaaende, kommende);
(for)varsel; især (jf. Himmel- (2), Luft-

tegn, Jærtegn 2) om (usædvanligt) fænomen,
der (religiøst, paa overtroisk vis) tydes som
varsel om forestaaende (skæbnesvangre, ulykke-

lige) begivenheder. Og Gud sagde: der vorde
Lys paa Himmelens udstrakte Befæstning
. . og de skulle være til Tegn og til bestemte
Tider. 1Mos. 1.14. Leander . . som har den
Lycke at være forlovet med Jomfruen, be-

væges af ingen Ting, omendskiønt hånd saae

Tegn paa Himmelen. Holb.UHH. 1. 1. tag

dette an som et tydeligt og synligt Tegn,

at du kand ikke blive til nogen retskaffen

Søem&nd. Robinson. 1. 22. *Alle Tegn for

Ragna-Roke
|
True kan med Blus og Brag.

Grundtv.Snorre.I.xi. *Lad os da vente og
ikke forsage,

|
agte paa de varslende Tegn

under Sky. Lemb.SD.lll. *(gartneren) tager

Tegn af Duggen. Holstein.D. 19 (jf. u. II.

tage 8.2/ med overgang til bet. 4.2: (der skal

ske) tegn i sol og maane, se u. Maane 2.i.

jf. Michael.39. Tegn i Skyen. Sandvad.(bog-
titel.1927).

II
tidernes tegn, se u. Tid 4.3.

et godt tegn olgn., se bet. 4.2 slutn. \\spec. (i

jordemoder-spr.) om tegneblødning. UEMan-
gor.FB.54. 4.4) (bibl.) underfuld (overnatur-

lig) begivenhed; under; mirakel; jærtegn
(2). tag denne Stav i din Haand, med hvil-

ken du skal gjøre Tegnene. 2ilfos.4. 27. (de)

begierede, at han vilde vise dera et Tegn
af Himmelen. 3/a«;i./6./. Joh.3.2. »Et Tegn
er skeet i Prøvens D&\.Ing.RSE.VII.82.
Viis dig som Aandehærens Mester,

|
Gjør

Tegnet, som dit Ord stadfæster. PciM. Tre/).

335. tegn og underlige gerninger (jf.

bet. 3.2), se underlig.

5) særlig formet ell. mærket ting, der tjener

til at betegne, markere, kendetegne noget. 5.1)

(nu 1. br.) mærke (I.6.1), der tjener til af-

mærkning af et sted, et punkt. Et Sømærke
er et Tegn. Kierk.XI1. 116. (jf. Mindetegn

1.2^ om mindesmcerke, monument, gravminde:

langs vejen. Jeg reiste paa, saa (jeg) tegn

oprettet for 80 myrdte persohner.././M<?i.25.

Holb.Hh.1.396.
\\ (jf. I. Mærko 6.2; med

overgang til bet. 6.2 (og i)) om (hvad der

tjener som) samlingsmærfce, samlingstegn,

feltlenn (3). leire sig hver hos sit Banner,
ved deres Fædres Huses Tegn (1931: Mærke^.
4Mos.2.2. hertil (men med bibet. af bet. 4.4;

I!>i7»/.^ uegl.: Simcon . . sagde til (Jesu) Moder
Maria: see, denne er sat Mange i Israel til

Fald og Opreisning og til et Tegn, som
imodsiges. //uc.2.3^. ;/. II. sætte 2.1. herfra

(med videre anv.) om person, forhold olgn.,

der vækker modsigelse (forargelse, strid), ud-

tryk som: Medens i (1780'erne) Bondefri-

heden . . blev et Enigheds-Værk, blev

Trykkefriheden i Halvfemserne et Tegn
til Modsigelse. F»7A4nd.//t«.//./027. iaosr:

et modsigelsens tegn, egl. om hvad der

vækker modsigelse (modstand); ogt. om hvad
der rummer modsigelse, (indre) modsætninger.
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Kierk.XII.117. Brillant Kammerat, trofast

Ven — og dog svigefuld som Havets Skum
. , mærket af Svindsot . , og dog . . knippel-

stærk. Alt i alt et Modsigelsens Tegn.CA
Kjerulf.AnnaLarssen.(1917).26. (GeorgBran-

des var) et Modsigelsens Tegn. Rubow.LS.9.
paa tilsvarende maade: et forargelsens
(Wied.SK.192. EllenJørg.HH.113), stri-

dens tegn (se I. Strid 3.8^ olgn. jf.: *Da
staaer han (o: H. C. Andersen) i Litteraturens

Hegn
I

Som det orientalske Spørgsmaals
Tegn,

I
Og mens Stor-Eunuchen hans Isse

kroner . . |
Læser han (skuespillet) Mulat-

ten for Sultans Konei.Heib.ND.103. 5.2)

særligt mærke (L6.i), der tjener til at kende-
tegne en person (et dyr) som indehaver
af en vis rettighed, stilling (æresgrad)
olgn.

II (jf. Felt- (1-2), Hæders-, Lods-,

Ordens-, Politi- (1), Rang-, Skyttetegn ofl.)

om emblem olgn., der betegner en persons stil-

ling, rang olgn. Politiebetjentene (skal) udi

deres Forretninger altid . . have et vist

Tegn. MR.1702.100. Officererne beordres til

i Felten at aflægge Epauletter, Skjærf og
lignende Tegn, som paa længere Afstand
gjøre dem kjenåelige. smst.1848.156. Kri-

gerne vare alle mærkede med Tegn, saa at
man kunde skjelne de enkelte Delinger og
Ven fra Fjende. JohsSteenstr.EE.45.

\\ (jf.

Bal-, Fiske-, Jagt-, Nat-, Ride-, Snetegn
ofl.) om (kontrol)mærke, der giver en vis

rettighed, adgang til et sted, en virksomhed,
tjener som pas, billet, frigørelsesmærke olgn.

(hatten) maa hænges hen i Forstuen udenfor,
og man faaer et Tegn paa den ved Indgangen.
Oehl.Er.III.149. *Han har et ærligt Hjerte,

I

Hvormed han, uden Tegn og Pas,
|
Kan

trodse Reisens Smerte. Winth.1.10. Dersom
I er syg og vanfør, da maa I jo have Tegn
af Øvrigheden til at begjære Almisse. CBernh.
NF.IX.60. *Skal man maaskee ha' Tegn,

|

For at faa Lov at see paa Skuespillet?

PalM.TreD.221. (jeg) kjøbte . . to Tegn til

Fiskeriet i Sta.dsgT&\en.Kierk.III.181. Til

at promenere paa Langelinie . . hørte der
Tegn. Davids.KK.57. jj.: Den Fabriqveur
som antager slige Qvindfolk til Spindere,
skal . . give dem et Tegn at de ere i hans
Tieneste. Pl.'/itl755 §16. \\ om hundetegn (1).

Eeib.Poet.VII.33. Kaalund.EF.73. en bidsk
Schæferhund uden Tegn. StormP.LK.86. jf.:

alle Hunde, der ikke havde Tegn for at den
saakaldte Galorm var dem frataget, (blev)

optagne af Natmanden og indspærrede.
Kielsen.A.28. 5.3) (især mønt. og foræld.)
mønt- (2), pengetegn; spec. d. s. s. Rigs-
banktegn. forommeldte af Rigsbanken ud-
stædte Tegn. Pl.'yitl813.§3. 15 mk. S. og T.
(o: i sedler og tegn). Adr.^yitl819.3.sp.2.
1 Brevet har jeg lagt de 36 Rbd. Men de
2 Mk. 9 Sk. Tegn beder jeg Dem at levere
hende.Cit.l834.(Hjort.B.II.178). 993 rbdlr.
16 sk. sedler og tegn. ADJørg.IY 343. \\ i

restaurations-spr., om blikmønter, hvormed tje-

neren til kontrol betaler ved buffeten for de
her udleverede varer, da han fik 20 Kroner
i Tegn . . var han Kelner.OThyreg.UA.204.
Tegn-, ^i ssgr. ['tain-] af II. Tegn (jf.

Tegns-^. -billede, et. (1. br.) billede, som
man har tillagt en vis (symbolsk) betydning;
til II. Tegn 2.i, om (billedlignende) skrifttegn:

FrMiinter.(VidSelskSkr.I,1.258). VSO.
\\ (jf.

Billede i) til II. Tegn 3.i, om sproget(s ord).

10 Sproget som Tankernes Tegnbillede eller

Afpræg. Molb.NTidsskr.lv.666. -bunden,
part. adj. spec. [II. 2. i, 3.i] (filos., sj.) om
forestilling: som er bunden til (har faaet ud-
tryk i, vækkes ved) et vist tegn, en vis beteg-

nelse. Saavidt den menneskelige Kundskab
beroer paa Tegn, og uden samme var umu-
lig, kaldes den symbolisk eller tegnbun-
den.NTreschow.Logik.(1813).66. Tegnhunden
Kundskab. y^O. MO.
tegne, v. ['taina] -ede ell. (nu næppe i

rigsspr.) -te, (part.) -t [tain'd] (Bagges.DV
VI.239. jf. Feilb.). vbs. -else (s. d.), -ing
(s. d.), jf. Tegneri. (glda. tegnæ, tekna
(SjT.44.115 ofl.), SV. teckna, no. tegne,

oldn. teikna, ty. zeichnen, hall. teekenen,
eng. token, gat. taiknjan; til II. Tegn)

I) (nu CP ell. fagl.) til II. Tegn 1 (ell.

2.1 ell. (uegl.) 4.i-2J; mærke med et (kende-
ligt) tegn. (især i pass.). han (vil) faa gamle

30 Gunild at slaae et Øje ud paa samme Karl,

og siden, naar han er bleven tegned, for-

følge ham med Betten. Holb.Bars.IV9. *Min
Faders Harm har ei formaaet at tegne

|

Kun med en Rynke end min glatte Pande.
Hauch.R.42. von Dettmer tegned ham i

Panden med Dyrets Blod (o: blodet af den

første hjort, han har skudt). JPJac.l.48. jf.

korstegne: *Mægtigste Kriste, Menighedens
Herre,

|
Den du har tegnet med dit Kors til

40 ÆTe.SalmHj.261.1. Grundtv.SS.II.342. i (æl-

dre) folkelig talem. (jf. III. mærke 1.3 slutn.):

„Man skal vogte sig for den, som vor Herre
tegner" eller: „Vaer dig for den, som vor
Herre har tegnet": Talemaader, hvoraf Me-
ningen er den, at de, som have en kiendelig

Naturfeil, antages at have en slet Characteer.

VSO. MO.
II

især i part. tegnet brugt som
adj. den eene (flaske), som er tegnet med
No. 1, indeholder en TinctnT.Holb.Rpb.II.2.

50 Dette ny Guldhorn . . er tegnet med Runer.
Falst.(Falsteriana.55). din (o: spillelystens)

skamløse Pande er tegnet med alle Tiders

. . Breenderndsike. Thaar.Tale.(1785).16. spec.

(jf. blaa-, ens-, rosen-, storketegnet^: som
bærer en vis (farve)tegning. de giøre deres

tegnede bremmer hrede.Matth.23.5 (Chr.VI).

tegnet, farvetegnet (pictus), hvad der har
forskjelhge Farver med større Regelmæssig-

hed, dog uden bestemt Omrids. Drejer.Bot

60 Term.177. ridderne (flk) tilladelse til at bære
røde våbenfrakker, tegnede med hvide kors.

ADJørg.II.22. nu især (jf. II. Tegn 1, Af-

tegn; fagl., zool.; med overgang til bet. 3.3^

om dyr(s haar-, fjerdragt): Hunden er gand-
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ske hvid, tegned med sorte Oren og en sort

Plæt i ?&nden.Holb.Mel.I.2. brogede Fiir-

been, tegnede med Farver og Guld. HCAnd.
SS.VIII.463. Den Hund er smukt tegnet.

VSO. (agerhønens) brunlige Hoved er tegnet

med lysegule LængdestnheT.BMøll.DyL.II.
221.

2) til II. Tegn 2.i: give en forestilling, en
tneninij udiryk ved skrifttegn. 2.1) (tO ell. især

(med overgang til bet. 2.2-3^ emb., jur., Y; lo

nu 1. br.) (op)skrive, notere noget, især

med forestilling om, at det skal huskes, have

varig gyldighed. Antager hånd Vexelen, da
skal hånd det derpaa med egen Haand tegne,

og sit >Javn underskrive. DL.5

—

14—11. mig
. . indfaldt saadanne . . sindrige Gjendri-

velser, saa mine Fingre ligesom kløede efter

at tegne dem i min Concept. EPont.L.70. Nu
skal jeg tegne ved Pantet, hvor meget der
er laant derpaa. Wiwet.D.SO. *Med Blod Be- 20

viset hisset skrives, | Her tegnes det med
BltBk.Blich.(1920).XIII.54. Tegnes Accept
paa en Check, er saadan Paategning uden
Retsvirkning. LovNr. 5S"/« 1897. §8. billedl.

:

See, jeg har tegnet dig i mine Hænder. £s.

49.16.
II (jf. bel. 2.2 og 3.i) m. h. t. en -persons

navn. Hver Præst skal have een Bog at tegne

. . deris Navne udj, som han trolover og vier

tilsammen. J9L.2

—

8—7. (han) vidste hver-
ken at læse eller skrive, og havde kun lært, 30

at tegne sit ^avn. LTid.1731.559. Skuesp.V.
146. Endossenten . . tegner sit Navn paa
Vexelens eller Kopiens Bagside. Losscn.SO.
290. billedl.: »Alting staaer i Herrens Bog!

|

I hvor det gaaer, saa veed jeg grant, | Mit
Navn stiiaer tegnet deriblant.SifM6.70. »endnu
t«gner høit bag Skovens Træer | Daggryets
Gud sit Navn med gylden Finger. Dracftm.
DM.33.

II (jf. antegne 2.i ; nu næppe br.) i

forb. tegne an. »Jeg taler om en Mand, 40

hvis Skøibne og Bedrifter
|
Bor billig tegnes

an blant alle Folkes SknltcT.Holb.Paars.3.
ta.Didr.1.8. Anti-Spectator.102. || tegne
ind, (nu 1. br.) indtegne (2) ; indskrive (i en
bog). Moth.T64. »De Dode har vi tegnet
08 i Hjærteme ind. Drachm.DG. 129. j| tegne
op, (nu mindre br.) optegne (2.1 ). Aloth.T64.
(d^) tegnede op, hvad de horda. Riber.

(I-'K ria.J,l.(1804).255). HRaage.VibekeDaaes
Juleaften.(1906).97. gid mine Ord blev skre- 50

vct op, blev tegnet op (1871: prentede^ i

en hog. Job. 19.23 (1931). \\ f tegne ud. ud-
»krive (af en bog), hånd har tegnet noget ud
af (regnskab8)ho%eTn& paa et Inst Papir og
summeret det op. JRPaulli.JM.6. vAph.
(1759). 2.2) T * særlige udtryk for (juridisk

hivdende) underskrift. || tegne ell. tegne
sig ^med hojagteLse olgn., m. flg. navn),
(nu mindre br.) underskrive sig. Jeg tegner
mig med særdeles Agtelse G. Povlsen. 60

Schand.FrI'rov.269. Firmaets Indehaver vil

t'-f-'iie: Ostindisk Agentur ved C. Philipsen.

Prokuristen vil tegne: p. p. Ostindisk Agen-
tur ved C. Philipsen, J. Jensen. JutFormular-

bog.^626. »Jeg tegner mig: jer dybt hengivne
Søn.SigfrPed.NSV43. jf.: Meget misbrugt er

Ordet „tegne" i Betydning af at under-
skrive; det ligger udenfor godt Sprog at
slutte sit Brev med at sige, at man „tegner".
Hage.*1188. \\ tegne firmaet olgn., under-
skrive (sig) paa firmaets vegne. *han min
Compagnon skal være

| Og tegne: L. A.
Lang & Co. Winth.XI.185. Enhver af Inter-

essenterne har Ret til at tegne Firmaet.
JurFormularbog.*483. hvem der har Ret til

at tegne Selskabet. iot'iVr. 223 "/«i93(?.^S.
uegl., om forf., hvis navn staar paa et litterært

arbejde: i Programmet (kunde man) læse

én Kommentar (til skuespillene), for hvilken
Frk. N. N. tegnede.Tilsk.1923.1.89. \\ tegne
under, (nu næppe br.) underskrive. Moth.
T64. endskiønt jeg hverken kan læse eller

skrive, saa kan jeg dog tegne under. Biehl.

DQ.IV36. 2.3) (især emb., t) i udtryk for en
(efter gældende regler, paa forpligtende maade)
foretagen indførelse af en persons navn (i en
bog, paa en liste, bestillingsseddel olgn.) som
angivelse af hans deltagelse i et (især økono-
misk bestemt) foretagende. \\ ofte refl., som
udtryk for at indtegne, notere (sig) som
deltager i en undervisning, som altergæst

(kommunikanl) olgn. det ansees for en ikke
liden Skam at forsømme et Collegium, hvor-
til man eengang har tegnet sig. FrSneed.1.16.
Vi hørte til St. Knuds Sognekirke, og her
kunde Confirmanteme tegne sig (0: til kon-
firmationsforberedelse). HCAud. ML. 25. Jeg
spurgte om han ikke skulde i Studenter-
foreningen (til julefest). „Jo, jeg har rigtig-

nok tegnet mig." UngdOl.IV.407. (hun) vilde

aabne sine Kursus i (dans) saafremt et til-

strækkeligt Antal Deltagere tegnedes. Banj.
UA.105. (især dial.:) Jeg vil lade mig tegne
til Alters. Cit.ca.l810.(JySaml.4R.V 12).

NordsjællF. 11.90. Feilb. LollO. || spec. (jf.

skrive 3.8; ofte i forb. m. præp. for^ som
udtryk for (en fordring, et ønske om at mod-
tage noget, imod) tilsagn om at yde ell.

garantere et vist beløb, (prænumeranters)
Seendrægtighed med at lade sig teigne.

LTid.1736.82. jeg har tegnet mig for Deres
Blad i en god Hensigt. Ci/i6./.65. *Til (Mag-
dalene-)^tiitehen jeg gjeme Mit bidrager

|

. . han snapped Pennen . . | Og tegned sig

for hundred Daler H&x]ig.Pa.lM.AdamH.llL
37. Hr. Greve I . . vi skulde til at tegne os.

De vilde jo tage mod Underskrifterne paa
den ene Liste. JakKnu.0P.61. ForrO. (jarg.)

uegl.: (holdet) scorede 383 Points, hvoraf
Anføreren (i. tegnode sig for (s: klarede, tog)

102. Kricket.l931.21.8p.2. || med tings-obj., i

udtryk som tegne assurance, aktier
08V., bringe et kontraktforhold m. h. t. assu-

rance 08V. i stand; brugt dels om del ud-
bydende firma(8 agent), dels om den person,

der mod en afgift modtager et vist formue-
gode, en garanti olgn. Harboe.MarO. en Ind-

bydelse til Forud-Abonnement (var) inden

XXm. Rentrykt **/« IM« 68
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et Dogn . . tegnet og slnttet.PalM.IL.11.111.

(han havde) ladet tegne Assurance til et

lielob af nogle tusinde hollandske Gylden
paa et ham selv tilhørende Skih.Goldschm.

R.169. Endelig er Kapitalen tegnet. Det
drejer sig om to og en halv Million I Tandr.

R.20. (agenten havde) tegnet en flot Ordre.

AaHermann.PH.35. ForsikrO. abs.: Indtil

de nye Tørvebestemmelser kom . . var det

næsten ikke muligt at tegne (o: bringe en

ordre i stand) til Hovedstadslevering. iVai

Tid.*/»1945.2.sp.6.

3) som udtryk for frembringelse af en billed-

gengivelse af noget. 3.>) med et afsmit-
tende ell. ridsende redskab fremstille
en figur, en billedgengivelse af en ting(s

konturer), spec. et paa fagmæssig, kunstnerisk

vis udført billede. Hånd tegner vel. Moth.T63.

et Barn kan maaskce ogsaa saadan tegne,

og Den, som ikke er Konstner, maaskee
ogsaa saadan tegne, men Alt hvad de tegne,

tegne de lige op og ned af I'a^iict. Kierk.

X.139. han lærte at tegne . . Han tegnede

med Blyant . . med Kridt, med Kul . . I

Forberedelsesskolen (paa akademiet) teg-

nede man efter den levende Model. Drachm.
MeddenbredePensel.(1887) .53. (han) sad ved
Bordet og tegnede i en Bog.HSeverinsen. D.

89. (nu næppe br.:) de tegnende Kunster
(o: tegnekunsten). Abrah.(LEft.l790.363).

||

m. obj., der betegner det frembragte billede ell.

den a-fbildede genstand, tag dig en Muursteen
. . og tegn derpaa (1931: indrids i den^ en

Stad. £2.4.2. *Han tegner Landkort. Tl^ess.

268. (du) maaler dig frem med Blyanten —
saadan op for det ene Øje — og tegner saa

det Hoved déi.Drachm.MeddenbredePensel.
(1887).43. et tegnet eller malet Portræt.

Brøndum-Nielsen.PM.9. \\ med redskabet (mid-

let) som subj.: *(hvilken) Tusk kan tegne,

hvilken Farve male
|
Den Salighed, som

svulmer i mit Bryst? Bagges.SkR.62. At vi

ikke har fundet kridtstreger paa (runeste-

nene) behøver ikke at betyde, at man den-
gang ikke havde opdaget, at kridt kan tegne.

BrobyJohansen.DanmarksældsteMaleri. (1945)

.

18.
II

i forb. m. adv.: tegne noget efter

(jf. eftertegne^, ind (jf. indtegne 1), ned
(paa et papir), op (jf. optegne 1) olgn.

vAph.(1759). Haararb.61. derefter tegnes
hele Støvlen op. Skomagerbogen. (1923). 51.

hun skulde fotograferes nøgen. Gevandtet
skulde saa senere tegnes ind paa Fotografiet.

Pol."/id943.7.sp.2. tegne (en, noget) af,

(især talespr., gldgs., dial.) d. s. s. aftegne
2.1, Moih.T63. et gammelt Bjergslot, Regen-
stein, der er tegnet af i min Dagbog med
nogle '&tTQger.HCAnd.Breve.I.83. (han) teg-

nede Mandens Ansigt af paa Klatpapiret.
LeckFischer.HM.119. Feilb. LollO. tegne
om, d. s. s. omtegne 2. EhrenerM.F.XII.251.
han (lod) disse Foliobilleder tegne om i en
mindre Størrelse. BjKornerup.(Tausen.Overs.
afde5Mosebøger.(udg.l932).Indl.34). 3.2) (jf.

bet. 2(2); iscer Qi) uegl.: paa levende, illude-

rende maade forme et billede af noget i

tanker ell. ord (litterær fremstilling) ell.

(sjældnere) toner; (ud) male. Sophokles
sagde til Euripides: „Du tegner Dine Helte
som de ere, jeg som de burde være."OeW.
Er.lV.172. »Hvad jeg skued med mit Øie,

|

Tegned jeg med Blæk og VGn.Winlh.1.57.

*Jeg . . tegner kjæk
| dit Billed i store

10 simple liT3ik.Hostr.VV.21. Med en vidunderlig

Nøjagtighed er (Harald Kiddes) Barndomsby
Vejle og dens Omegn tegnet i de første Bøger.
NJeppesen.HK.16. (jf. bet. 3.1^ m. adv.:

(i H. F. Ewalds) „Agathe" (er) jeg for

Børn og Ammer . . tegnet af i hele min
Glathed. Brandes.Br.1.195. *Tanker mig glide

forbi, liig Lande, der svømme paa Bølgen,
|

Og som Øiet dem seer, tegner jeg dristig

dem ned. Hauch.Lyr.5. Hakes krigerflok,

20 hvis bedrifter nu tegnes op med bestemte

linier. AOlr.DH. II.93. 3.3) (jf. bet. 1 slutn.)

O overf., i udtryk for, at noget fra naturens
haand er formet paa en vis (billedlig-

nende) maade. Jeg var af Naturen
|

tegnet til Læge.JVJens.JB.9.
|| jf. skarp-

tegnet: H. F. Feilberg i Askov er en af

Slægtens skarpest tegnede Typer. VCavling.

LFeilberg.(1915).10. 3.4) (med overgang til

bet. 4.2-3; især {Q) i udtryk for, at noget

30 (under visse forhold, ved en vis betragtning)

fremtræder synligt ell. paa anden maade
kendeligt (paa en vis, nærmere angiven

maade), danner ligesom et billede, en
tegning; især i forb. staa tegnet olgn.

ell. tegne sig. || m. h. t. noget direkte synligt.

Solen stod op og de kolde blaa Fjelde teg-

nede sig paa den rødlige Himmel. GoMscAm.
NSU.I.18. Det var aabenbart ikke blot

Geneveren, der tegnede det tilfredse Grin

40 paa Sorte Philips Læber.JHelms. G.27. *Din
Skikkelse tegned sig fin og rank

|
mod Huse-

des BaggrnndsRside. Blaum.DH. 34. Blæsten
klapper kærligt

|
din tynde Kjole mod

Knæet, |
Vinden tegner varsomt

|
dit unge

Skod, der vandrer! JFJens..9Å:.224. Sært
staar Skyerne tegnet. OlafHans.S. 17. mit
Fodtrin tegner sig saa blødt (o: i sneen).

Jørg.BF.88. jf. aftegne 2.i slutn.: hun staaer

. . paa Tærskelen og tegner sig af imod

50 den rødmende Aftenluft. CKMolb.Span.37O

.

II
m. h. t. sindstilstand olgn., der giver sig et

vist synligt udtryk, ytrer sig paa en vis synlig

maade. Glæde og Frygt tegnede sig vexel-

viis paa hendes Ansigt. Biehl.Cerv.LF. 1.259.

kiærlig Smerte
|

I dit hulde Ansigt tegnet

staaer. Rahb.PoetF.11. 4. Det smertelige . .

Udtryk i Moderens Ansigt tegnede sig end

skarpere ved disse Ord. ThomLa.DelyseNæt-
ter.(1875).128. Der tegnede sig et Øjeblik

60 virkelig Sorg i hans furede Træk.JVJens.H.
292.

II
m. h. t. genstand for erkendelse, skøn,

vurdering. Kongen (levede) udi Bekymring
over hans eene Søn Abel, hos hvilken tegnede

sig intet g'ot naturel. Holb.DH. 1.294. Inden-
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for dette Tidsrum tegner sig (j: fremtræder)

tydeligt to Perioder. OFnts.Lt«.4-5. med an-

givelse af ytringsform, der tjener som kende-

tegn: de gentagne og svære Influenzaanfald,

der just have tegnet sig (a: ytret sig) ved

stærk Hovedpine. SundhedsKoUForh.1895.7.

4) V udtryk for, at noget fremtræder som
(tydes som eU. er) tegn (II.4) paa noget.

4.1) t al alm. || (jf. betegne 2.i; Qj, sj.) til-

kendegive; angive; vise. * Aftenrøden

svinder. |
Kun et blegguult Skier

j tegner

hvor den sy&ndt.Oehl.Digte.(1803).163. (jf.

bet. 4.8^ m. præp. til: den Syge (havde)

aldeles ikke . . tegnet til (o: ytret tegn paa)
at mærke vor Samtiile.Rahb.Charis.1807.80.

II (jf. betegne 2.i) være kendetegn paa
noget; (jf. II. Tegn 4.3 slutn., Tegneblød-

ning^ t jordemoder-spr.: Slimen, der (under

fødselen) afsondres rigeligere i den blødere

og mere udvidede Skede blandes med
Blodstriber (det tegner). Busch.Fødselsviden-

skaben. (overs.1838). 100. nu især (jæg.) om
anskudt vildts særlige reaktiansform: Naar
man har skudt, og paa Dyret kan se, at

Kuglen har ramt, siges det at tegne; det

tegner forskjelligt, eftersom Kuglen sidder.

VigMøll.HJ.190. Haarvildtet tegner ofte

med et Spnn^.Frem.^*/*!927.omslag. 2. ogs.

som udtryk for, at efterladte spor (blod olgn.)

kan hjælpe jægeren ved eftersøgningen: DJagt-
leks.1285.

\\ f betegne (2.8) paa en billedlig,

symbolsk maade; være symbol paa. Den
grædende Cypress, som tegner Sorg og Væ.
Holb.Metam.6. sa.MpS.266. A.i} refl. tegne
8' S (jf- ^^'- •^•* (>9 ^-^J) have ell. vise en
vis fremtrædelsesform, en vis beskaffen-

hed, hvoraf der drages slutninger,
skønnes m. h. t. noget fremtidigt (en
gunstig ell. ugunstig udvikling, m. h. t. skæbne-
tilskikkelse, helbred, vejrlig, frugtbarhed olgn.);

se (godt, lovende osv.) ud; nu næsten kun
(som videre anv. af bet. 3.4; Q}) i udtryk
som fremtiden tegnede sig Iy8(t), mørk(t)
for ham, for hans blik olgn. saa flndes der
og Sølv-Miner, som tegne sig meget vel.

LTid.n25.736. alting falder endelig ud . .

til (luds Velbehag, hvordan det end i Be-
gyndelsen tegnede »\^.Eilsch.PhilBrev.l52.

mod Aftenen tegnede sig Ilelbredon saa slet,

at jeg despererede om mig aaU.Klevenf.RJ.lO.
•Alting sig tegnede

|
Saa smukt,

|
Og sik-

kert vi regnede
| Paa Vrn^t. Aarestr.ED.80.

For hende tegner Verden sig lyst og smukt.
CUiraAndersen.Dram. Arbeider.( 1897).44. Alt
har vist tegnet sig helt godt for ham paa det
nye f>ted.Sundbo.FS.I.159.

||
(nu næppe

br.) m. præp. til. det tegner sig til en dvr
og slet Tid. Cit.l737.(DMag.6R!v272). det
tegnede sig til, at jeg kunde have bleven en
riig og formuende M&nd. Robinson. 1.61. 'een
til et stort Haab sig tegnende i'ion.Steners.

KarenThestrup.(1747).2. Saaledes tegnede det
sig ikke til stor Enighed i Landet. A/o/*./)//.

11.175. Rugen tegner sig ikke til at blive

god herovre paa Als ia.&T.Cit.l864.(RibeAmt.

1913.599). 4.3) intr. tegne anv. i sa. bet.
\\

i forb. m. udv. *Ak see, hvor tegner Marken
vel

I

For Bonden. Stub.68. Ilde han (o: grev
Gert) tured og værre det tegn ed,

|
Kvin-

derne bæved, og Børnene blegned.G'rMndit;.

PS. VI.236. Æblerne tegne godt! alle de
gamle Træer i Høihave staae i fuld Pragt.
HCAnd.OT.1.65. Det var Synd, om den lille

10 Carl, som tegner saa godt, skulde med Tiden
blive Soldat. Bagger.BrL.157. det tegnede . .

slet med Veiret paa denne store Dag, da
det aarlige Marked holdtes. HFEw.JF. I.

63. Sæden tegnede godt.Schand.IF.275. Der
er kun meldt 8 Elever, saa det tegner
smaat. ArneFogPedersen. Danmarks førsteHøj-
skole.(1944). 152. \\ m. præp. til. Hånd teg-

ner til got i fremtiden. ilfo</i.r63. Hver
Knop han ødelægger (der) tegnede til en

20 Blomst.Oehl.XXXl.195. Den tørre, tørre

Stengel,
|

der tegned til den visse Død.
Rieh.HD.27. hun (var) ferm og tog godt
fat, tegnede til en dygtig lille Husmoder.
JVJens.HH.73. nu i alm. spr. næsten kun
dels m. fig. inf. ell. at-sætn., dels upers., i

udiryk som det tegner til regn (Moth.R48.
Heib.Poet.X.93. Feilb. LollO.) olgn. da hun
var 6 Aar gammel . . tegnede hun til at
blive meget kiøn. Holb. Mase. 1. 2. Nu tegner

30 det. Himmelen skee Tak! til bedre Tider,

Argus.l771.Nr.42.2. det tegner stærkt til

Slud.Oehl.HK.(1828).199. Det tegner til, at

man een Gang vil lade mig vederfares Ret!
HCAnd. Breve. 1.305. Kosten er knap, til et

daarligt Aar | Det tegner. Rich.SD.84. Der
tegnede . . til at blive livligt i Klubben
iaften. Rønberg.GK.57.
Tegne-, i ssgr. især af tegne 3.1 ; saa-

ledes foruden de ndf. anførte i talrige ssgr.,

40 der betegner (udøver af) virksomheden, til-

behør (redskaber, papir, blæk osv.) olgn., fx.

Tegne-farve, -formand, -færdighed, -hjælp,

-inspektør, -karton, -kontor, -kursus, -lam-

pe, -lineal, -lære, -lærer(inde) (jf. -mester^,

-maade, -mappe (jf. -bog 2), -materiale,

-metode, -mønster, -opgave, -passer, -red-

skab, -rekvisit(ter), -remedier (se u. Reme-
dium 3), -sag(er) (se u. Sag 6.2^, -sal, -stup

(jf. I. Stup^, -teknik, -time, -undervisning,

50 -viskelæder, -øvelse ofl. -apparat, et

(fagl.) I) samling af tegneredskaber. Holst. R.

2) om enkelt apparat; spec. om apparat,

hvormed man tegner et billede af en genstand,

der iagttages i et mikroskop. BerlKonv.XXI.
194. •bestik, et. (etui med) samling af
tegnerekvisitter (passer, ridsefjeder m. m.).

Amberg. VSO. Tegnebestik i Etui, best. af

2 Passere, 1 løs Staalspids, 1 Forlængelses-

ben, 2 Ridsefjeder, 1 Skruenøgle til Passeren.

M PolitiK.Kosterhl.*'/,1922.2.sp.2. -blok, en.

blok (6.4) til at tegne paa. LeckFischer.A.195.

De sad nede ved Mosen, Svend med en
Tegneblok over Knmmc,. Sonjallauberg.Syv

AarforLra.(1944).30. -blyant, en, et. (jf.

68"
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Ridseblyant^. Dd>H. Tegneblyanter for Inge-

niører. PoL**/,ol94[2.9.sp.6. -blæk, et. rødt,

grønt & blaat Tegneblæk. Krak.1909.1076.

-blødning, en. (jf. II. Tegn 4.3 slutn.,

Tegning 4, tegne 4.i ; med., jordemoder-spr.)

Mødning (forekomst af blod i moderskeden),

der tyder paa, at forløsningen er nær fore-

staaende. KliniskOrdbog.^f1937).484. -bog^,

en. {(miyd. d. s. (i bet. l.i^) I) til tegne 2.i.

I.l) (jf. Tankebog l;nu næppe br.) om (lille)

bog (især lommebog) til (private) optegnel-

ser; notebog; notitsbog; optegnelsesbog. en
Fransøsk forliebt Dame . . skrev udi

sin Tegne-Bog paa Rejsen. 5oi5.Paars.227.

JSneed.I.197. CPRothe.JN.6. (jf. Priebst.

Anmerkninger. (1756).5). PNNyegaard.S.65.
Naa saa det er en Tegnebog? og man kan
tage Bladene ud? Aa hvem der havde saadan
et Papir med Guld ]^&ei\Hostr.EF.I.5. Schack.

45.
II

(foræld.) om (en bys) protokol (til

officielle indførsler). Pflug.DP.444. HFRørd.
ArrebosLevnet ogSkrifter.1.(1857).147. 1.2) (jf.

-dreng og Lommebog 1, Pengebog^ om
privat optegnelsesbog (tegnebog l.ij, der bru-

ges (som lommebog) til opbevaring af penge-
sedler olgn.; nu især (jf. 1. Bog 6^ om bog-

lignende mappe (i lommeformat) til opbeva-
ring af pengesedler olgn.; seddelbog (-mappe);
ogs. uegl., om de penge(sedler), en person
bærer paa sig, er i besiddelse af. Spillebordet,

hvorfra man . . undertiden reiser sig med
lettet Pung, eller Tegnebog. Rahb.Tilsk.1794.
597. Prangeren (lod) mange store Ord . .

falde om sin velspækkede Tegnebog. Blich.

(1920). VI. 141. Gylb. (1849). VII. 30. Paa
Vejen derud klappede Proprietæren . . sin

Frakke paa det Sted, hvor han kunde føle

Tegnebogen indenioT.Schand.BS.138. Tegne-
bog, mørkegrønt Skind med 4 Rum, indeh.
3 Hundredkronesedler. PolitiE.Kosterbl.^''/io

1923.2.sp.2. (de damer) stiller temmelig store

Fordringer til Deres Tegnebog? ERode.JP. 57.

Han er . . den eneste, der har tegnebogen
nogenlunde permanent i orden. NisPet.Dag-
tyve.(1941).84. 2) (især mal, skol.) til tegne
3.1 : bog med (faste ell. løse) blade til at tegne

paa; bog, hvori man samler, opbevarer (sine)
tegninger; ogs. spec: skitsebog (1). Oehl.Br.
III.56. MO.^ VSO. Dér, hvor ellers ingen
fandt det Umagen værd at standse, tog
(Pieter Brueghel) sine Tegnebøger frem.
KMads.HM.135. Han sad med Blyant og
Vidskelæder og arbejdede i sin Tegnebog.
I Aften brugte han ikke Fortegning. Det var
saakaldet „Fantasi", han l&yeåe.JakKnu.F.
61. (jf. Skitsebog 2) uegl: „Peder Paars" er
Holbergs Tegnebog, hans Skitsemappe. FtZft

And.HB.40. -bord, et. et (især mindre, ofte

indstilleligt) bord, som man bruger til at
tegne ved; ogs. om (større) tegnebræt (paa
fod), i Læ af nogle Buske (sad) Frøkenen . .

med et lille Tegnebord foran sig, ivrigt be-
skjeftiget med at portraitere Udsigten.
Winth.NDigtn.187. *ved mit Tegnebord jeg

sidder
|
med Passer, Stift og Kridt den hele

Bag.Drachm.DD.HS. FagOSnedk. -bræt,
et. flL -brætter (ORung. VS.202) ell (sj.)

-brædder (Suenson.B.II.127). (jf. Ridse-
bræt^ et plant (undertiden (jf. -bord^ paa
en fod (buk) hvilende) brast, hvorpaa det
papir, man tegner paa, fæstes (fx. med tegne-

stifter). Amberg. det Afrids af sin Bygning,
som han udkaster paa Tegnebrettet.l/oi6.

10 Arch.61. Drachm.T.187 . paa Tegnebrættet
var udspændt en af Planerne til nogle nye
Anlæg. EJuelHans.HM.37.

\\ f til tegne 2.i

;

uegl: *l (skal) have Navn blant alle fromme
Navne

| . . seer Eders Navn paa Tjde-tegne-
Brettet (o: tidens tegnebræt). Sort.Poet.61.

-dreng, en. spec. [2.i] (jarg., vulg.) om
(velspækket) tegnebog (1.2). Ekstrabl.'^*/il932.

S.sp.l. LindskovHans.NH. 8. -fejl, en. fejl

i en tegning, fremkommen ved uagtsomhed ell

20 svigtende evne. der findes endog (hos Michel-
angelo) enkelte stodende Exempler paa
Tegneiejl.JLange.il.293. -film, en. film

(2(i)), fremstillet ved optagelse af en række
tegninger (der danner en sammenhængende
handling, især af komisk art). UGad.Filmen.
(1919).23. LSal.XI.511. -kridt, et. (jf.
Ridsekridtj. jeg tager Pensel og Palet eller

blot et Tegnekridt i H.a,a.nåen.Hrz.II.32.

-krid: VSO. MO. -kul, et. (jf. Ridsekul
30 samt Kul 3;. Sort.Poet.97. VSO. MO.

-kunst, en. (jf. Ridsekunst samt tegnende
kunst u. tegne 3.i;. LTid.1726.610. *hvo
kunde vide,

|
At Tegnekunsten var aldeles

i hans Magt,
| Og at han med et Stykke

Kride
|
Forklare kunde, hvad han havde

sagt? Storm.D.(1832).271. min Tegnekunst
indskrænker sig desværre til mathematiske
Figurer, hvortil man kan benytte Passer og
Lineal, hvorimod Copier af Planter udfor-

40 dre andre RedsksibeT. Andres.Klitf.148. Sal^
XXIII.152. -lod, et. (fagl) messinglod, der

hænger i en snor og bruges som hjælpemiddel

fx. ved frihaandstegning; sænklod. DaEng
TeknO.
Tegnelse, en. fil -r. (ænyd. d. s. (om

optegnelse olgn.), glda. d. s. (i bet.: forkyn-

delse, varsling); vbs. til tegne (2.i)) I) (jf.

Levnedstegnelse ; nu næppe br.) i al alm.,

om (private) optegnelser, skrevne (trykte)

50 antegnelser olgn. (især i flt.). et Udtryk i

mine dramatiske Tegnelsex.Rahb.E.III.282.

(Efterslægtselskabet) blev, efter Rahbeks Teg-

neiser i Minerva, stiftet af Tode den 4 Marts
:il8Q.NMPet.V,2.13. 2) (hisl, emb.) i flt.,

om den del af kancelliets brevbøger (kopi-
bøger), der indeholder afskrifter af ell. op-

tegnelser om en ældre tids lukkede breve (mis-

siver). Kancelliets Kopibøger (Tegneiser og

Registre). HFRørd. ArrebosLevnet og Skrifter.

60 I- (1857). 33. BjKornerup. DanskeKancelli.''

(1943).XXII.
Tegne-lus, en. (jf. Lus 4.2 og 1.

Loppe 3.2 ; dagl, spøg.) tegnestift. AWinding.
ÆrensLand.(1916). 137. -maskine, en. ^
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apparat, der (ved teknisk tegning) gør tjeneste

som hovedlineal, trekant, maalestok olgn.

TeknLeks.1.537. -mester, en. (jf. Kalk.

IV326 samt Tegnings- (u. Tegning 2.i;,

Ridse mester; nu næppe br.) tegnelærer. Msr.

Søren Abildgaard, Tegnemester ved det

Kongl. Archiv. LTid.1759.110. han (havde)

faaet Adgang der i Huset, som Tegnemester.

Ing.EF.II.199. -mæssig^ adj. (fagl.) som
vedrører tegnekunsten; tegnerisk. Mindst Grund
til Glæde har den kunstkritiske Betragter,

der fæster sig ved Maleriernes tegnemæssige
Gennemforelse uden at kunne nyde godt af

deres muntre Kolorehng. Elling&Hermansen.
HolherqtidensKhh.(1932).10. Aarb.1937.218.

-papir, et. (tykt, fast) papir til at tegne

paa. Molb.HO. JPJac.DU.12. VareL.%60.
-pen, en. (fagl.) særlig pen, anvendt ved

(penne)tegning. Høyen.R.275.sp.3. KMads.
NM.79. -penge, pi. {ænyd. tegnepen-
dinge; (ti tegne 2(3); emb., foræld.) indteg-

nelsesgebyr ved altergang. MO.^ det (forbydes)

fremtidig . . Kantoren at modtage „Tegne-
penge" . MinSkr.(GR.)* 'M894.
Tegner, en. (jf. Ridser^, i) person,

der tegner. I.l) til tegne 2 (jf. Le\Tieds-,

Mindetegnerj; spec. (T) til tegne 2.8, om
person, der tegner forsikringer olgn.; dels om
et firmas agent, en akkvisitør: BerlTid.*U

1942.M.13.sp.5f. dels om den, der mod for-

pligtelse modtager et formuegode: de større

Laan-Tegnere.Poi.Vi,i942.5.sp.5. 1.2) til

tegne S.i, især om den, der med særlig ud-

dannelse, paa faglig maade udfører (kunst-

nerisk ell. teknisk) tegning. Oehl.C.(1811).82.

Jeg blev Tegner uden nogensinde at have
faaet en Times Underviisning. £^Ci4nd.6'S'.

VII1.56. Tegner paa Orlogsværftet. <5cA€Z/er.

MarO. TelefB.1944.sp.808I. saaUdes ogs. i

ssgr. som Kort-, Kostume-, Penne-, Slabs-,

Skrifttegner o/Z. 2) (fagl.) til tegne 3.i, om
tegnende redskab; i ssgr, som Hjerte-,

Pulstegner. Tegneri, et. flt. -er. (især

nedsæt., spøg.) tbs. til tegne 3.i ; ogs. konkr,,

om tegnet figur, billede. Tegncrier. Blad-
tegnernos k&xhog.(bogtitel.1937). saa er det
forbi med Tegneriet. Panten lægger fde lidt

ældre børn) Blyant og Pensel til Siae, eller

ogsaa gaar de over til den rene Efterligning

Pol.**lil939.12.sp.4. Personerne pi disse

tegnener er meget barnligt gengivet.!)/'.

XIV.60. tegnerisk, adj. ['tainaris;;] (jf.

tcgnemæssig; fagl.) adj. til Tegner (l.a):

»om vedrører en tegner (som kunstner)
og udøteisen af tegnekunsten, malerens
pennetegninger fra Fredensborgegnen . .

danner et skel i hans tegneriske produktion,
LSwane. DankvartDrcyer.(1921).63. (kunstne-
rens) tegneri-ske Virksomhed. Da^A^j/A.'*/«

1936.10.sp.2. m Tegneriike, en. kvinde-
lig tegner (1.2). DagNyh.*'/tl936.9.8p.5. jf.

BerlTid.'*/,1945.Aft.'5.8p.2.

Tegne-rulle, en, (især fagl.) sammen-
rullet tegning; rulle beataaende af tegninqir.

Bøger og Tegneruller. Pon<. LP. 7//J. 176.

•seddel, en. [2.3] (især dial.) (seddel med)
fortegnelse over indtegnede altergæster. Hans
Povls.HF.82. Feilb. -serie, en. en (i et

dagblad olgn. fremkommende) serie af (især
humoristiske) tegninger, -skifer, en. (^
-skiver. Funke.(1801).III.73. VareL.(1807).
11.114). (fagl.) sortkridt. VSO. VareL.*791.

-skole, en. skole (I.l.i), der giver særlig

10 undervisning i (kunstnerisk ell. teknisk) teg-

ning. Gylb.(1849).IV120. nu kan Du to

Gange om Ugen komme paa min Tegne-
skole (o: paa Kunstakademiet). HCAnd.
(1919).V17. Krak.1936.11.3491. -stift, en.

I) (jf. -lus, -søm^ kort søm med stort, fladt

hoved, anvendt til fastgørelse af tegnepapir

(paa tegnebræt) olgn. SSB. Urmageri.232.
TeknO. 2) (fagl.) redskab (stift (1.2.4);, som
(ført i haanden ell. fæstet til en maskindel)

20 bruges til at tegne med (tegne en kurve olgn.).

S&B. Blaum.AH.303. Scheller.MarO. 3)
(spøg., jarg.) i særlige, uegl. anv. af bet. 1.

3.1) ijf- -lus og Lus 4.2 samt sv. spik i til-

svarende anv.) lus (1). sætte tegnestifter i

skindpelsen, se Skindpels. 3.2) (jf. Syl 2.2,

II. Som 3.5^ i flt., om penge. Spectator.1945.

25. -stue, en. lokale, hvor der tegnes, ud-

føres (tekniske) tegninger, en Tegnestue, hvor
en Mand . . underviser Haandværkssvende

30 i . . Tegning. Riber.(Egeria.1,2.(1805).77).
Værksted og Tegnestue for det 2det Com-
pagnie Ingenieurtropper. Mi?.i545.225. Tøm-
rerarb.370. -søm, et. (dagl.) d. s. s. -stift 1.

Bl&T.
Tegn-fejl, en. [II.2.i] (skol, bogtr.)

fejl m. h. t. interpunktion (tegnsætning). Det
sidste Komma er en oplagt Tegnfejl. PoZ.

*yitl941.7.sp.6. -givning, en. [11.3] (fagl.)

det at give tegn (signal), (naar køretøjet

40 standser) kan Tegngivningen ske ved, at en
Arm rækkes i Yciret. LovNr.l29'*U1932.§13.
-gudstjeneste, en. [II.3] (emb.) guds-

tjeneste (for døvstumme) med anvendelse af

døvsiummralfabet. DagNyh.'*/il913.Till.l.sp.4.

Tegning, en. ['tainerv] flt. -er. (ænyd.

d. s. (Chr.IV'sBreve.III.(udg.l878-80).210.

391); vbs. til tegne)

I) til tegne 2. I.l) (jf. Navntegning; sj.)

til tegne 2.i. (jf. bet. 2.i:) »Han greb tU

50 Blyantsponnen, og . . |
Tog Tegning i sin

Tegnebog
|
Paa Titel-Form og Munster (o:

udskriften paa et brev).Fal8t.l73. 1.2) T M
tegne 2.2; » ssg.: Firmategning for ot

Aktieselskab . . bor være ledsaget af Under-
skrift af dem, der er berettigede til at tegne
Firm&ct.Hagc.*195. 1.8) (emb., t) til tegne
2.3.

Ij
om indtegning, indskrivning, det unge

Mandskab som udebliver fra Tegningerne.

Mit. 1802.172.
II

især (jf. Aktietegning>

60 m. h. t. aktier, forsikring, laan olgn. mand
var forsikret om nogle Millioners Tegning og
Underskrifvelse til Compagniet..S7on9e.C/ir

IV.832. Kan jeg sige nej til Laanebanken,
Meyer, naar den indbyder til Tegning?
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Nathans.IM.164. Tegning af Bidrag til et

Monument. Tandr.K.19. LovNr.l23''U1930.

§10. ForsikrO. om tegnet (aktie)beløh: (han)

nævnede 2600 Kr. som sin Tegning. EZJrand.

Br. 11.37.
II

hertil ssgr. som Tegnings-agent,
-beløb, -frist, -indbydelse, -kurs, -liste,

-omkostning(er), -pligt (spec: akkvisitø-

rens pligt til en vis minimumstegning. For-

sikrL.135), -provision (den provision, der

betales til mæglere og banker for beløb, som lo

ved disse tegnes i obligationslaan eller i aktier

i nystiftede aktieselskaber. ForrO.), -ret (den

fortrinsret, som aktionærer har til at tegne

nye aktier i selskabet ved udvidelse af aktie-

kapitalen. ForrO.) ofl.

2) til tegne 3.i. 2.1) den virksomhed at

tegne; ogs.: undervisning, øvelse, fær-
dighed i at tegne; virksomhed som teg-

ner (af fag), (især i ent. uden art.). Moth.

T65. (børnene skal lære) det nødvendigste 20

af Mathematiken . . af Tegningen og Musiken.

JSneed.II.306. *Udgiør
|
Den blotte Teg-

ning Ualeikunsten? Oehl.C.(1811).95. eet Ta-
lent af hende er mindre kjendt, det er hendes
Genialitet i Tegning. HCAnd.ML.318. EHan-
nover.SvK.66. de maler uden Tegningens
strenge Skole. FrPoulsen.KM.215. teknisk

tegning, se teknisk 2. || hertil bl. a. (foræld.)

Tegnings-mester (d. s. s. Tegnemester, se u.

Ridsemesterj. 2.2) konkr.: tegnet billede, 30

figur olgn. visse gamle skildrere, af hvis

tegninger man ikke har kunnet skille et

huus fra en kirke. Holb.DNB.S^. *denne
Kugle (o: en himmelglobus) . . hvor paany

|

Jeg skuer Tegninger af Mænd og Fiske og
store Drager. Hauch.TB.32. en udslagen
Vifte, hvis Tegning forestillede en Række
Spillekort, ordnede i Eiul.JPJac.II.32. Teg-
ning til et Skih.Scheller.MarO. geometrisk
tegning, se u. geometrisk, lægge en tegning 40

an, se u. II. lægge 26.i. tage tegning af noget,

se u. II. tage 8.3.

3) m. videre anv. af bet. 2. 3.1) (jf. Levneds-,
Minde-, Persontegning; især f3) vbs. til

tegne 3.2; ogs. om et i tanken ell. (især) i

ord ell. (J^) i toner formet billede. Ae
kunde Zeuxes mig sin haand og Pensel give

I
Blot til en tegning af hans (0: Peder Syvs)

lærde lefnetz \ey.Sort.(DSt.l909.36). Male-
ren Palmer, i hvis Tegning Forfatteren (o : fru 50

Gyllembourg) atter har viist et mimisk Talent.

PMøll.ES.II.155. Jeg lagde Bogen paa Bordet
og lukkede Øinene, for at udmale mig (hans)
difficile Situation, — da jeg blev afbrudt i

mine Tegninger (0: fantasiudmalinger) af en
sagtelig Klynken.CBernh.NF.1.63. Sviger-
inden, en af Digterens heldigste Tegninger.
Hjort.KritUt.il1.178. Brandes.III.161. (kom-
ponistens svaghed var) at negligere Tegnin-
gen, at lægge for lidt Vægt paa det, man eo
kalder det musikalske Indhold. RBergh.M.75.
jf.: den mesterlige, fint henkastede Tone-
tegning (0: i en opera). DagNyh.^*/al922.7.
sp.6. 3.2) (jf. tegne S.s) om en tings, en skik-

kelses særlige form, dannelse, (grund)kon-
struktion, omrids olgn. den nye Director-

bolig, hvis Tegning og Indretning ellers lader
ikke Lidet at ønske. Mynst.Vis. 1.252. de
tykkere Traade trykke hinanden flade i

uregelmæssige Tegninger. Manufact. (1872).
214. Lighed var der virkelig. Højden og
Holdningen var omtrent den samme. Men
unægtelig! Frøken Blomberg var finere i

Tegningen, slankere i Linjerne. Pow/.LP. V//.
34. (jf. tegne 3.4 og Aftegning 1) om aftryk,

mærke (af særlig form): Over Hofterne saas

en mørk Tegning af Korsettet. LBruun.SF.
58. jf. Skyggetegning l.i : Mørket kom,
kun svagt en Tegning

|
Af Maanen gjennem

Taagen gik.Winth.XI.198. \\ især om karak-
teristisk ydre mærke, figur(er) ell.

plet(ter) af særlig farve ell. mønster,
navnlig paa dyrs haar- ell. fjerdragt; af-
tegn(ing); farvetegning. *Blant dem
særdeles to dog havde ingen lige;

|
Men

andet stoldens (0: staldens) Qvæg i Tegning
og i Skik

I

Som Solen udi Glands Pla-

neter overgik. Holb.Metam.61. sa.Heltind.il.

318. Fisk i alle Skikkelser og med Tegninger
i alle Fa.rver.HCAnd.(1919).V259. Vallak,

4 Aar gammel, sort af Lød, Tegning: Stjern,

Snip og Rvidkrone. Gjel.R.116. (æg) af for-

skjellig Tegning, plettede, spættede, stre-

gede, med Snirkler og Stænk. Bogan.II.101.

3.3) (dagl., jarg.) som billedl. anv. af bet. 2.2,

om en vis tingenes tilstand, situation,
ordning, arrangement olgn. Han var
genial i at variere sine Måder at hilse på.

Man må jo have Tegning i Tilværelsen, som
han plejede at sige. TomKrist.LA.26. en Dag
blev hele Tegningen (0: situationen) en anden.

Thuborg.Brødre.(1923).29. især i udtr. øde-
lægge (hele) tegningen olgn., gøre det

hele (de gode udsigter, chancer) til intet, jeg

(o: en rekrut) kunde let have erhvervet mig
Sølvpladen for god Skydning, men jeg øde-

lagde med Vilje Tegningen\Tilsk.l922.I1.98.

Men saa ødelagde en søvnig Mads Doss hele

Tegningen — Venstre mistede et helt Lands-
tingsmandat. DagNyh.'^''/»1924.1.sp.l. Woel.

DG.81.

4) (jf. tegne 4.i og II. Tegn 4.3; med.;

nu næppe br.) d. s. s. Tegneblødning. Sax-
torph.F.24.

Tegn-kasse, en. [IL4.i] (fagl.) (et

hotels) nummertavle, tableau. HHolst. Elektr.

1.80. -laas, en. [II.2.1] bogstavlaas.

OpfB.WII.190. -lanterne, en. [II.3.2] 4>
signallanterne (spec: med korte og lange

blink efter Morse' s system). Harboe.MarO.246

.

LSal.XI.513. t -lære, en. I) [II.3.i] læren

om dannelsen af passende betegnelser for

(videnskabelige) forestillinger (begreber). VSO.
MO. 2) [II.4.1-2] (med.) læren om sygdoms-

tegnene (semiotik). Moth.T63. Uerholdt.(Phys
Bibl.V.21). VSO. MO. -metode, en. [II.

3.2] (fagl.) en ved døvstummeundervisning

anvendt særlig metode (med tegnsprog), (deri)
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saakaldte franske Metode eller Tegnmetoden.
Sal.yTlO.

Tesens-, t ssgr. (jf. Tegn-) spec. af TI.

Te?n 4.3-4; se Tegns-mand, -udlægger.

Tegn-skrift, en. spec. [II.3.i] (tid-

ligere) om begrebs- ell. ordskrift, den hiero-

giyphiske eller Tegnskrift. frMttnter.^ytd

SelskSkr.1,2.312). VSO. MO.
Tejsns-mand, en. (relig., poet., sj.) til

II. Tegn 4.4: person, der udfører undere (mi-

rakler). Rich.TT.61.

Veisn-npTOgf et. (sprog, der bestaar af)

et særligt system af tegn. I) [II.2.i] (fagl.)

system af tegn, der anvendes inden for en viden-

skabsgren. det kemiske Tegnsprog. C/»n si.

Kemi.6. 2) til II. Tegn 3.1. 2.1) (sj.) (skrift)-

tprog, hvis skrifttegn udtrykker de begreber,

forestillinger, der ligger til grund for ordene,

ikke selve ordene i deres lydlige form. (det

som subst., om saadan(t) farve(stof): BOlsen.
Farvebog.(1858).89. -grøn, adj. (m ell.

fagl.) grøn{lig) som torre ieblade (af visse

sorter). Theegrønt Klæde. FSO. || intk. te-
grent anv. som subst., om saadan{t) farve-

(stof). FrPoulsen.MH.1.23. -gul, adj. ('CD,

1. br.) gul som tilberedt te. tegiile silkekimo-

noer. MKlitgaard. MS. 44. -handi»ke, en.

(især foræld.) halvhandske (af skind), som
10 en kvinde har paa, naar hun skænker te

(for ikke at brænde haanden paa tepottens

hank). VSO.VII.78. S&B. -hus, et. I)

(ænyd. d. s.; jf. Hus 9.1 ; om da. forhold især

foræld.) beværtning, restaurant, hvor der ser-

veres te (kaffe olgn. drikke). Cit.l708.(Kbh
Dipl.VIII.44; se u. Kaffehus^, brændte Byg-
korn, som man paa Thee-Huusene skiæn-
kede for Cti^k.Uolb.Ep.11.62. Brandes.X.
328.

II
om lysthus, pavillon olgn. til tedrik-

kinesiske sprog) er et virkeUgt Tegnsprog, 20 ning i en park; ved Bernstorff slot: Trap.*II.

hvis Figurer udtrykke ikke de udtalte Ord,

men Ideerne. 3/oi6.F.33. 2.2) (æstet., 1. br.)

tprog(form), hvis gloser og udtryk har en vis

symbolsk (for en digter, en kunstretning seer-

egen) be'ydning. i et fint Tegnsprog (Brandes.

DD.194: med fin Symbolik; (dækker) Hen-
vendelsen til den hvide, ligesom forklarede

Rose . . Henvendelsen til hende, der har

sendt den. Brandes.1 1.32. Rubow.KS.105. 3)

279. 2) handelshus, der handler med te, ell.

(i firmanavn paa) butik, hvor der sælges te.

D&II. TelefB.1944.sp.8072. -hætte, en.

tøjluette, der sættes over tepotten for at holde

den varm; tevarmer. Const.GIl.15. SyStrikke

B.352.

Teifnn, en. se Tyfon.

Teint, en. [tæq,] best. f. -en [itæii'(9)n]

uden flt. (fra fr. teint; egl. perf. part. af fr.

II.B.a] sprog ell. udtryksform, der betjener sig 30 teindre, ^ai^ /orue; 7'/. tingere, I. Tinte) /arve;

af (et system af) tegn (gebærder, mimik).
Bagges.(VSO.). (han) kastede spørgende
Øjne paa sin ældre Pensionær, som gjentog

sit tyssende legn^^xog. Schand.TF.il. 93.

spec. om døtstummesprog: Tegn- eller Ge-
bærdesprog. iSai.¥7iO. bistaa som Tolk eller

Tegnsprogkyndig. Lot'A>.50"/4i9i6.^/49.

Tegnsprogs-Ordbog. Udg. af Døvstum-
me- Raadet. (boatitel.1926).

farvetone. l)tom farve(tone) i al alm. Blod-
kagen var (blød) og Serum (o: blodvædsken)

havde en rødlig Teint. ScJdeisner. Barselfebe-
rensPathologie.(1846).110. smst.105. 2) (jf.

I. Hyj hudens farve(tone); htidfarve;
spec. (og især) om ansigtshudens farve-
(tone); ofte i forb. m. adj. (om forb. en sund
teint se III. sund 2.1^. Primon.Lexicon.

(1807). Oehl.ll.170. Hendes Teint var bleg.

Tecns-adlaegger, en. ^Tegn-. VSO. 40 JPJac.1.56. At græde og klage var kun lidet

MO. S&B.). iænyd. d. s.; til II. Tegn 4.8;

itær bibl.) person, der giver sig af med at

udlægge (udtyde) tegn, varsler; tegntydt-r;

sptuimand; sandsiger (1). I skulle ikke vende
Eder til Spaakvinder og ikke soge hen til

Tegnsudlæggcre (1931: Sandsigeraander).

SAtos. 19.31. PGFibigcr.Overs.afSophokles.l.

(1H21).41. Ægypten« Tegnsudlæggere (1871:
Spaaniænd;. lMos.41.8(1931).

underholdende i Længden. Og det odelagde
desuden hendes Teint. Wied.S.d. Vi er sunde
og solbrændte, med Teint som Rødhuder.
Bønnelycke.Sp.l92. staa til ens teint, se

staa 8p.783^*.
\\ i videre anv. Pudringens

Fordele i Frugtavlen er . . for visse Æble-
sorter en smukkere „Teint" end efter Sprøjt-

ning. Meddelelser fraAkademiet f.detekniskeVi-

dcnskaber.l945.Nr.l .41 .
||

(i nyere tid; dagl.)

Tecn-nætninc, en. [II.2.1] (gram.) m om farvetone i ansigtshuden, fremstillet kun-
anbrinifilse (antpndelse) af skilletegn; inter-

puuJlinn. lljælpeO. Mikkels. SproglS. 127.

T' :'ri^( filing er ikkf kvindenies 8ta;rke side.

•l'i'.r^prV.173. -telegraf, en. (ll.S.aJ (nu
y^' rpe br.) optisk telegraf. OpfB.HI.539.
l)AII. -tyder, en. [11.4.8] (især bibl.)

ieijnsudhrgger. Moth.T63. Tegntydere (1871:
Tegnsmlla-ggere^ faar du ej mer. Mich.5. 11

(1931). )l. T«gn tyd ning. vAph.(1764).
VSO. MO. -udlægger, en. te Tegn«-
udlæjijpcr.

te-graa, adj. ^U ell. fagl.) af en (mmr-
kere) graalig farve, der minder om farven af
de alm. sorter teblade || intk. tcgraat anv.

60

sligt V. hj. af sminke, pudder olgn.; i forb.

som lægge teint. Bl<S:T. PoO*U1935.14.
sp.6. (1. br.) om stof (sminke, pomade olgn.),

hvormed farvet(men fremstilles, en Stang
iitråudieint. BerlTid.'/i*1942.M.26.sp.3.

I. Tele, en. se Tøje.

II. tele, V. se II. tage.

I. Tejn, en. se Tejne.

II. Tejn, en. se I. Ten.

Tejne, en, ['taina] /dtaL Tone. t bet. 1:

vAph.(17:')9).479. JuliVejle.1942.6. jf. u.

Aaleten(c). i bet. 2: Moth.T70. IJfF. jf.

MI)L.591. sml. Tiene. t bet. 1: Cil.1766.

(AarbVejle.1924.237). i bet. 2: NNielsen.
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LæreaarogLærerkaar.1.(1929).11. Thor8en.l82.
— ogs. Tejn. jf. MDL.691. VSO. (til dels

ved sammenblanding med I. Teii^ Ton. Moth.T

70 (i bet. 1). jf. MDL.591. VSO. og u. Aale-

ten(e)^. flt. -r. (t formen Tejne vel fra no.

teine, der er sa. ord som Tene, hvortil ænyd.

(i bet. 1) t(i)ene (Kalk.lY330), glda. (i bet. 1)

tiene, tyænæ (som 1. led i ssgr.: smst.), sv.

dial. tena, no. dial. teina, oldn. teina (i bet. 1),

gat. tainjo, kurv, jf. oht. zeinna; afl. af Ten
og m. grundbet.: fletværk, indretning af kviste,

vidjer; i bet. 2 foreligger vistnok sammen-
blanding med Tine (saaledes i den ovf. anførte

form Tiene, der næppe kan skilles sikkert

fra Tinej) I) (jf. I. Telle 3; fisk. ell. dial.)

en (egl. af vidjer olgn. flettet) kurvlignende
ruse til fangst af fx. aal, laks, ørred ell. (jf.

Huramertejne^ hummer. vAph.(1759).479.
Hummer fanges i Garn som Ruser, der kal-

des TeineT.Aagaard.Thye.(1802).46. Frem.
DN.533. Jeg havde faaet en Karudsetejne
i Foræring, og jeg fangede Karudser i . .

alle Damme og Moser . . og ingen havde
noget imod, at jeg kastede min Tejne ud,

hvor jeg vilde. JCChristensen.Fra minBarn-
dom.(1925).85. Feilb. 2) om forhold paa
landet: aflang (oval ell. firkantet) æske af
fletværk, træspaan olgn. med (hanke)-

laag, hvori mad, især tørmad, medføres under
arbejde i marken, paa rejse olgn.; mad-
bomme, -kasse, -æske. MDL.591. Manden
havde sin Mad i en Teine. Thyreg.BB.1.200.
Kidde.B.147. *Lidt Brød og en Snaps i en
Teine. NJeppesen.D.28. SprKult.Y.58. Feilb.

Thorsen.182. UfF.
Tejst, en. [tai'sd] ell. (nu alm.) Tej-

ste, en. ['taisda] f'f Tejstcr, en. Moth.
T67.— dial. Tiste. Kjærbøll.736. Lieberkind.

DYVIIL28). flt. -(e)r ["tai'sdar, "taisdar]

(ænyd. d. s., sv. tejst (dial. ogs. teste, tistj,

no. teiste, oldn. {)eisti (jf. isl. J)eista, teistaj;

navnet vistnok efter den fine pibende lyd,

som fuglen ofte udstøder under sin flugt) \. al-
kefugl af slægten Cepphus; især om C. grylle,

grylletejste; ogs. (efter ældre zool. systematik)

om forskellige alkefugle af slægten TJria;

lomvie (jf. Klaus 2.2, Krageand 1-2, Makrel-
fugl, Sildepirris, Sødue;. Pfiug.DP.20. Alker,
Teister og Lommer skrege inde i Fugle-
bjergene. Hauch. VII. 480. OrnitholFT. 1. 13.

kortnæbbet, langnæbbet, ringeløjet,
tyknæbbe^t tejste, se kortnæbbet osv.

Tejste-fisk, en. \ almindelig tangspræl;
Gunellus vulgaris (ell. Centronotus gunellus).
Krøyer.1.342. Sal.'XXIII.76.
Tek, subst. se Teak.
Te-kage, en. I) (bag.) (smaa)kage, der

spises til te. Const.GH.33. ISuhr.Mad.^"
(1923).254.261. 2) (nu næppe br.) lille skive
(kage) af sammenpressede teblade. Funke.
(1801).11.211. VareL.(1807).III.205. -kan-
de, en. (nu mindre br. i rigsspr.) tepotte.
vAph.(1759).481. HNorlev.L.93. Esp.375.
Feilb. .kasse, en. (jf. -kiste; fagl.) træ-

kasse, i reglen fodret med tyndt udvalset bly,

hvori te forsendes. vAph.(1764).698. VSO.
jf.: Bladbly, Tekassebly, anvendes til

Indpakning af Te, Tobak. VareL.^110. -ke-
del, en. kedel (med laag), hvori vand koges
til te, ell. hvori te tilberedes. vAph.(1764).
698. (jeg) beundrede den smukke Thee-
kjedel, De har paa Bordet. £^r2.ZF///.i93.
IRaunkiær.ID.178. -kiste, en. (isosr for-

10 æld-l d. s. s. -kasse. LTid. 1750.287. VSO.
-klipper, en. ^ hurtigt sejlende koffardi-

skib, klipper (II), som navnlig i midten af
19. aarhundrede anvendtes meget til trans-

port af te fra Kina til Europa. OpfB.^II.298.
KuskJens.Søm.109.
Teknik, en. [tæg'nig] flt. (1. br.) -ker

(Nord.Fortidsminder.II.(1911-35).299). (lige-

som
^
ty. technik fra fr. technique, af gr. tech-

nike, fem. til technikos, som hører til, an-

20 gaar kunst ell. haandværk, afl. af téchnS,
kunst, haandværk; jf. Tekniker, teknisk,

Teknologi; CD ell. fagl.) I) (indbegreb af ell.

lære om ell. beherskelse af) fremgangsmaader
og hjælpemidler, anv. ved udøvelsen af virk-

somheder, der kræver særlig uddannelse ell.

færdighed (som fx. haandværk, industri, kunst

(6), videnskab) ; m. h. t. kunstnerisk virksom-

hed ofte som udtryk for, at udøvelsen af en
saadan virksomhed er præget af færdighed,

30 rutine ell. (nedsæt.) af for stor færdighed,

rutine. Meyer.'- Der gives ingen stor Konst-
ner, som ikke selv har dannet sig sin Tech-
nik. JLUss.H.402. Farveriets Technik. Ma-
nufact.(1872).273. Bogbinderiets Teknik. Opf
B.WII.420. Edv. Brandes's . . Dramaer er

. . Mønstre paa klar Teknik og paa Udar-
bejdelse i alle Detaillerne. (Sc/iand.O.//.^/.

Ved Technik forstaaer man gjeme den Spil-

lendes Færdighed eller Herredømme over sit

40 Instrnment.MusikL.il.385. det er ikke nok,

at en Kunstner har Brand i Sjælen. Han
maa ogsaa ha' Teknik. FrPoulsen.VN. 59.

2) virksomhed, som bygger paa den natur-

videnskabelige indsigt i tingenes sammenhæng
og udnytter denne haandværksmæssigt ell.

industrielt, ell. om den side af den materielle

kultur, som bygger paa denne virksomhed.

Hage. '739. »Teknik, raabte Tiden, og alt

h\evTeknik.LCmels.SmS.52. Teknikens Vid-

so nnåex\a.ndi. (bogtitel.1928). jf. bet. 3: Maskin-
bronze, der i Teknikken i Reglen benævnes
M.etdX.Sal.nV78.

\\ (jf. Tandteknik; tandl.)

om fremstilling af Jcunstige tænder m. m. ell.

(især) værksted, hvor en saadan fremstilling

foregaar. BerlTid."/iil945.M.10.sp.3. 3) (nu
sj.) (lære om) særsprog for et fag, en viden-

skab; fagsprog; terminologi. Primon.Lexicon.

(1807). Meyer.^ Tekniker, en. ['tægni^r]

flt. -e. (iy. techniker; til Teknik; id ell. fagl.)

60 I) svarende til Teknik 1: person, der er kyn-

dig, har færdighed i en vis teknik; m. h. t.

kunstnerisk virksomhed spec. (nedsæt.) om
kunstner, som i for høj en grad lader sit ar-

bejde præge af det ydre, haandværks- ell. ru-
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tinemoBssige. Meyer .'^ til at være Kunstner
herer der to Ting: kunstnerisk Tempera-
ment og kunstnerisk Formevne. Der gives .

.

Kunstnernaturer, som ikke kan skabe, og
Teknikere, som kun kan reproducere. ECArt-
stians.Uj.298. en saa smidig Teknikker som
(maleren C. A.) Jensen. SSchuUz.CAJensen.
I.(1932).160. (fodboldspilleren) K. er en
straalende Tekniker og Taktiker. Pol."/»1938.

ll.sp.5. 2) svarende til Teknik 2: person, {o

som er Icyndig i (en ell. flere grene inden for)

ingeniørvidenskaben, i atilæg og drift af
industriel virksomhed olgn. Meyer. '^ enkelte

Grækere . . gik som Læger, Teknikere og
Officerer i orientalske Fyrsters Tjeneste.

Østrup.(Verdenshist.1.354).

teknisk, adj. [itægnis^] intk. d. s. ell.

(sj.) -t (Meyer.*), (ly. technisch, fr. tech-

nique, eng. technic; fra lat. technicus, gr.

technikos, til téchné, se Teknik ; O ell. fagl.) 20

som henhører til, angaar, grundes paa (osv.)

1) svarende til Teknik 1. Leth.(1800).

Abildgaard . . havde (ikke) meget produk-
tivt Genie, men forstod det Techniske. OeAi.

Er.11.196. Det Teclmiske i et Digterværk
kalder jeg dets Overeensstemmelse med den
Digtart, hvortil det horer. Det Poetiske kan
ofte være adskilt fra det Techniake. Heib.
Pros.III.198. den pommerske Handel (var) 30

teknisk helt unåviklet. JohsSteenstr.(Univ
Progr.l900.II.20). (sport.:) teknisk set var
Danskeren (0: en bokser) absolut den bed-
ste Mand i Ringen. Idrætsbladet."/»1925. 2.

sp.l.
II
tekniske reserver, spec. (forsikr.)

om præmie- og skadesreserver. Lovtid. 1934.

A.1272.

2) svarende til Teknik 2. de optiske mecha-
niske, techniske Videnskaber. i?asA;.JSr./. i.

Forslag af fortificatorisk eller anden technisk 40

Natur. iV//f./«56.97. jf.: Som Værkmester
(ved fajancefabrikken) ansættes J. W. og som
særlig ovnteknisk kyndig k.Tilsk.l931.I.

141. trykketekniske, økonomiske eller an-
dre Vanskeligheder har sinket Udgivelsen.
smst.1937.II.236. || i forsk, faste forb. (hvoraf
kun de vigtigere ruevnes). Danmarks tekni-
ske højskole, fra 1933 den officielle beteg-

nelse for Den polytekniske Læreanstalt (se u.

Læreanstalt;. Anordn.Nr.40*'tl933. Tekn 50

Leks.I.llO. bærens tekniske korps, korps,

der vari'lager fabrikation, anskaffelse og ved-

ligeholdtdse af hærens materiel. LovNr.209**/*

m9.§10.§90. teknisk kultur, 7/. u. Kul-
tur 3.3. teknisk skole, skole for haand-
værkerlærlinge, hvori der navnlig undervises

i forskellige efter de enkelte haandværks for-

dringer og tarv afpassede former for tegning

(og i visse almindelige skolefag som dansk
og regning). OpfIi.^Vin.40. TeknUks.I.SSB. ip

teknisk strøm, elektrisk strøm, som bl. a.

anvendt-s til industri og haandværk (og mnales
og afregnes efter en anden tarif end den strøm,

der bruges til lys). TeknLeks.1.539. teknisk

tegning, om maskintegning, konstruktions-
tegning osv. (mods. den fri, kunstneriske
tegning). Sal.XVII.219. TorbenLund.Loven
omForfatterret.(1933).31.63. teknisk uheld,
uheld, som skyldes svigten af maskiner, in-

stallationer olgn. BerlTid.y»1945.M.4.sp.6.
\\

om forsk, stoffer, som i den foreliggende til-

stand kun kan bruges i haandværk og industri

(og ikke til menneskeføde olgn.). teknisk
Sprit (0: denatureret sprit). FagOSnedk. et

Parti teknisk Fedt. Ugeskr.fRetsv.l941.A.930.
Teknisk Talg . . Teknisk Svinefedt. Be/c.iVr.

134**/il941.§7.
II
om forvaltende myndighed

ell. institution olgn., hvorunder et lands, en
kommunes osv. industrielle foretagender, sam-
færdselsmidler osv. henlægges. Under General-
direktøren (for statsbanerne) henlægges . .

teknisk Kontor. LovNr.52^*/sl898.§2. Magi-
stratens tekniske Afdeling (0: 5. afdeling).

BiogrL.*XV. 350. jf. (som ikke-offidel beteg-

nelse): den tekniske borgmester. PHans.
KK.249.

3) om udtryk, ord olgn.: som hører hjemme
inden for et bestemt fag; faglig. Holb.Orthogr.

102. *de Krabater,
|
Som technisk man be-

tegner ved EieiteT.Oehl.(1851).XXIII.22.
Langdans er blot det tekniske Udtryk for,

at der i et offentligt Lokale er Dans efter

Klokken tolv. CMøll.PF.485. „Der pibes ud"
er den techniske Terminus (d: for at pibe,

give faldereb {2)).VKorfitsen.TO.I.54.

Teknolog, en. [tægno'Io'q] fit. -er.

(fagl.) person, der er kyndig i teknologi.

JBaden. FrO. II. 116. BiogrL. ^XXVII. 275.

Teknologi, en. [tægnolo'gi'] fit. (i bet.

2) -er. (ligesom ty. fr. technologio, eng.

technology af gr. technologfa (af téchnS,

kunst (se Teknik^, og en afi. af 16g08

(se Logik;;,- fagl.) I) videnskabelig lære

om, beskrivelse af en kunst, et haandværk
olgn. ell. (og) af maaden, hvorpaa den (det)

udøves (jf. Kunstlære 1); nu næsten kun:
videnskabelig lære om de i naturen forekom-

mende raamaterialers egenskaber, om disse

materialers forarbejdelse til brugsgenstande

og om de fremgangsmaader og hjælpemidler,

ved hvilke forarbejdelsen, forædlingen finder

sted. FCSchouboe.DetSchouboeskeOpdragelses-

Institut.(1799).2. Funke.(1801).1.557. 11.573.

III.313. Alt efter som Materialet alen« eller

væsentligst undergaar en Formforandring,
som ved Valsning, Smedning, Støbning (osv.)

eller en stoflig Forandring som ved Gæ-
ring, Farvning, Blegning, henregner man
Processerne under den mekaniske eller den
kemiske Teknolofri.Sal.'XXIII.163. 2) lære-

bog i teknologi (1). Bogvenncn.1926.126.

teknologisK, adj. ftægno'lo'qisj, 1. br.

-'lo'gisf/J (fagl.) adj. <ii Teknolog og Tekno-
logi. Btrckncr.Tr.21. TcknO. teknologisk
institut. OpfB.WIII.47. tekniske Skoler og
teknologiske Instituter, hvor intelligente Ar-

bejdere øves i selvstændig Forstaaelso og
Anvendelse af do Opfindelser, Videnskaben

XXIII. Rentrykt **U 1046 59
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har ført til. Høffd.LT.23. spec. som uofficielt

navn paa en 1907 oprettet fagskole i Kbhvn.

for haandværkere og mindre industridrivende,

hvor der meddeles en udvidet faglig undervis-

ning. StadfæstelseNr.l68'*/il908. TeknLeks.

1.539.

Te-knægt, en. \) (gldgs.) tevandsknægt.

Maren (vil) nok gjøre ham bekjendt med de

jydske Theknægte; hun forstaaer at brygge!

Blich.(1920).XIII.127. ThomLa.F.244. Aarb lo

Sorø.1920.87. 2) (dial.) kodriver, Primula L.

(hvis blomster brugtes til te). AxLange.FP.70.
-kop, en. (f -koppe. Moth.TGl). kop bereg-

net til te, ell. som indeholder te. Anti-Spectator.

34. et Par Øine saa store som et Par Thee-

ko'ppeT.HCAnd.(1919).I.8. den brede Tekop.
LeckFischer.Ka.33. -kros, et. krus beregnet

til te, ell. som indeholder te. LindskovHans.
NH.55.
Tekst, en. [tægsd] gen. -s ell. (nu sj.) 20

-es (vAph.(1759).481. Rask.Br.1.6); formen
undgaas i regelen ved omskrivning, flt. -er.

(ænyd. text, sen. oldn. textr, texti, ty. text,

eng. d. s., fr. texte; fra lat. textus, textiim,

sammenføjning af ord, væv(ning), til lat.

texere, væve; besl. m. I. Tekstil og Prætekst;

jf. tekstlig)

1) forbindelse af (skrevne ell. trykte) ord;

selve ordene i en skriftlig udfærdigelse,
et skrift; især: den del af ordene i en 30

skriftlig udfærdigelse, der udgør hoved-
bestanddelen, er hærer af det egentlige
indhold i modsætning til eventuelle ved-

føjede anmærkninger, (fod)noter, kommen-
tarer olgn.; undertiden spec. (jf. Grund-,
Originaltekst^ om skriftlig udfærdigelse
i den fra den skrivende stammende originale
form (i modsætning til oversættelser, bearbej-

delser olgn.) ell. (m. h. t. en fra ældre tid over-

leveret skriftlig udfærdigelse) i den form, som 40

(efter udgiverens mening) ligger nærmest ved
den oprindelige, jeg (maatte) neden under
Texten ved Noter tilkiendegive, at den
Periodus var til Ende. Holb.Ep.1.380. Texten
i denne Udgave er Uptons, men critisk be-
handlet efter Ya.nsinteT.FrSneed.1.513. et

Slør hviler over . . enkelte Bøger (af bibelen),

med Hensyn til Authentie . . til Text og For-
tolkning. GrM«dii'.t7iv./¥4i i. Jydske Teks-
ter. Aakj.DerudefraKjærene. (1899). 97. (en) 50

orientalsk Tekst med en bred Margin af

'^oteT.ORung.P.73. løbende tekst, se løbe
sp.514^\

II
(skol.) om (kortere) stykke af et

skrift, der forelægges en (skole)elev, fx. til

indholdsmæssig ell. sproglig analyse. vAph.
(1759).481. (eleven) vænnes til at udfinde
de grammatiske Regler af de foreliggende
Tekster. NBang. OU. 90. Bek. Nr. 72 "/» 1940.
§29,2.

II J^ Den foreliggende Udgave søger
.

. at bringe en paalidelig Nodetekst grun- eo
dende sig paa Førsteudgaverne (af Kingos
„Sjungekor").Cit.l945.(Kingo.SS.VII.ll).

2) i spec. anv. 2.1) (jf. Standardtekst; om
ordene i et telegram (mods. adressen).

Uage.n032. 2.2) (;/. Opera-, Passions-, Sang-
tekst; ordene til en sanghar melodi, en
opera olgn. (mods. musikken, noderne). Text
til en kne.vAph.(1759).481. HPanumB.M.
11.372. jf.: (han vilde) omdigte Verden. D(!n

trængte til det. Tekst og Tone svarede ikke
til hin&nden. JVJens.UF. 149. sætte tekst
til ^en melodi olgn.). (et) Syngestykke . .

hvortil han . . havde faaet en tysk Ven . .

til at sætte en dilettantisk Tekst. VilhAnd.
Litt.II.738. billedl: jeg vil sætte Tekst til

Publikums hemmeligste Tanker.JFJens.il/.
1.88. 2.3) egl. (jf. Ligtekst; kirk.): (kortere)

stykke af hibelen ell. bibelsted, skrift-
sted, der lægges til grund for ell. dan-
ner udgangspunkt for en prædiken;
i videre anv., om kortere stykke af et ell.

andet skrift, der lægges til grund for en mundt-
lig ell. skriftlig fremstilling, ell. om selve den
mundtlige ell. skriftlige fremstilling heraf; end-

videre om udgangspunkt, emne, tema for

en tale, diskussion osv. Præsterne skulle i dc-

ris Prædikener forklare de forordnede Texter.

DL.2—4—6. Saavidt var jeg kommen i min
Text (0: moralprædiken). Tode.IX.353. Sihb.

II.66(se u. Epistel 2.2J. Sammenhold! Sam-
arbejde!, det var (Bergs) Tekst (fortalen i

Kolding efter fængselsopholdet). EHenrichs.CB.
112. jf.: *„Her er Biblen til Eders slunkne
Maver."

|
For Sulten en Text om Kanaan og

Eden,
|
For Husleien Vexler paa Evigheden.

Drachm.D.36. \\ i faste forb. Efter en kort

Indledningsbøn tog (præsten) Alterbogen for

at oplæse Dagens Tekst.Pont.LP.VII.137.
uegl.: Det hændte, at (fransklæreren) glemte

Dagens Tekst og begyndte at tale om fransk

LitteT&tni.AaDons.MV 128. gaa (lige),

komme til teksten olgn., (nu sj.) gaa

(lige) til sagen uden omsvøb. Slange.ChrlV
1403. Taleren gik strax til Texten, brugte

ingen Omsvøb, ingen Gientagelser, ingen

Fyldekalk. Bagges.NK.192. Ulfeldt rystede

med Hovedet, og bad (fredsunderhandlerne)

komme til Texten.Nyerup.Efterretn.omFr.III.

(1817).56. CBernh.VII.68. gaafra sin tekst
olgn., (nu 1. br.) ikke holde sig til teksten;

ogs.: gaa (for) langt bort fra emnet; tabe

traaden i en (sam)tale. *fra sin Text en Præst

bør aldrig mge\PalM.(1909).I1.25. VSO.
jeg gik tit uden for Texten (under eksamens-

læsningen). Bergstrøm.Ve.41. gaa videre i

teksten, fortsætte en skriftlig ell. (især) en

mundtlig fremstilling, en beretning olgn. Bag-

ges.Y167. nu gik de videre i Texten, spurgte,

om jeg var ung eller g&mmel.HCAnd.ML.
130. Pastor H.s interesserede Ansigt (bad)

tydelig nok den ærede Collega om at gaa

videre i lexten.Gjel.T.361. * Videre i Tek-

sten! Slaget gik sin Gang (0: med at slaa

katten af tønden). Børup.LN. 15. komme
dybt ind i teksten, {lign. udtr. i ty.;

nu næppe br.) fordybe sig i en samtale, en

udredning af en sag. Oehl.XXVII.109. Hrz.

XIV.12. læse en teksten ell. (nu næppe
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br.) læse en sin tekst olgn. (Moth.T67.
Nyskd.Rhetor.o7. Gylb.1.24) ell. f læse
teksten for en (Holb.Kandst.1.6. vAph.

(1759J.481) ell. (sj.) læse en teksten for

(Skuet^p.XI.90) ell. f lære (Reenb.1.91),

sige en teksten olgn. (Moth.T67. Reenb.I.

158), {cenyd. sige en ret texten (og holde

en for en streng text^, ty. einem den text

lesen; egl. anv. m. henblik paa straffetale,

som eii biskop holdt til sitie præster i tilslut- \o

ning til et oplæst stykke af bibelen; jf. lign.

udtr. u. Epistel 2.2, (syndernes) Forladelse

2.1, Ligtekst, Rasmus 1.2, Skudsmaal 2;

dagl.) moralisere strengt, holde torden-
tale for; sætte (alvorligt) i rette; skælde
(dygtigt) ud. Helt.Poet.lll. Nu har han
skrevet en lang Skriftepræken, hvori Texten
eftertrykkelig læses mig med Grundtvigsk
\idt\øit\ghed. Molb.Breve.16. en noget pie-

tistisk anlagt Moralist . . læser Goethe Teks- 20

ten for Mangel paa Fa,tos. Brandes.II.353.

(han) laa og sov Rusen ud. Hun greb ham i

Skuldrene og rystede ham vaagen. Og i

haarde og buldrende Ord læste hun ham
Teksten. Wied.S.349. f være nær ved
teksten, være nær ved sandheden; (næsten)

have den rette forstaaelse af noget. Uolb.Tyb.

1.4.

3) Hy. text t sa. bet.; vel egl. forkortelse af

Tekstskrift; bogtr.) betegnelse for en meget 30

stor skriftstørrelse (skriftgrad) (navnet,

fordi denne skriftstørrelse ofte anvendtes ved

tryk af ligprædikener olgn.). Meyer.' BibliotH.*

1.434.

4) (især teat.) som forkortelse af og m. sa.

bet. som Tekstudtale, (de to skuespillere)

havde . . en „Tekst", saa ikke et Ord faldt

til Jorden. PoU*U1944.7.8p.2.

Tekst-y i ssgr. især (navnlig sprogv.

eU. æstet.) til Tekst 1 ; sadledes foruden de 40

ndf. anførte fx. Tekst-afvigelse, -behand-
ling, -benyttelse, -forhold, -forklaring, -form,

-fortolkning, -forvanskning, -grundlag, -pr«-

ve, -redaktion (jf. Redaktion 1), -redaktor

(se u. K«'Hakt«r 1), -revision, -udgave.

-anmserkninc en. (polit.) en efter en

paragraf i finansloven ell. tillægsbevillings-

loven anført bemærkning, der indeholder en
hjemmel i finansielle spørgsmaal, og som
normalt knytter sig til en post i loven. 50

Loi\r.l0li**/»1935.§12. Bjarne.F.64. -an-
BOiiee» en. (avis-spr.) annonce i ell. i fort-

fwUehr af et blads redaktionelle stof (og i

formen (o])sætningen osv.) mindende om
dette). Tihk.1917.II.478. -billede, et.

(mods. Planche, Tavle olgn.; jf. -illustration;

bogtr.) billede, illustration, indsat i teksten til

en bog. Bl&T. -bind, et, (mods. Tavlebind
olgn.; især bogtr.) di:l af xtørre (videnskabeligt)

værk, der indeholder den egl. tekst. DRun.lx. 60

Spedalor.1945.28. -bofl^, en. I) (m ell. fagl.)

bog, der kun indeholder tekster (men ingen
kommentarer olgn.); ogs.: tekstbind. vAph.
(1759).481. (Erasmus) skrev en Mængde

Lærebøger, Textboger og pædagogiske Af-
handlin jj:or. NMøll. VLitt. II. 583. Danmarks
Runeindskrifter består . . af billedatlas, text-

bog og registerhefte. Z)iJ«n.7///. 2) (jf. u.

Operatekst; især teat.) bog, som indeholder
teksten (2.2) til en større vokalkomposition,
især til en opera; libretto. IIeib.Pros.VI.255.

AaDons.DU.52. -forbedring, en. for-

bedring af en tekst ved at rette i den olgn.;

ogs. om den herved fremkomne ændrede tekst.

Brøchner.(Brandes.Br. 1. 138). EllenJørg.HH.
128. -forfatter, en. person, der forfatter

(har forfattet) teksten til en bog, en annonce
olgn. (ved hvilken ogsaa andre, fx. tegnere,

medvirker) ell. (jf. Tekst 2.2^ til en melodi,

en opera. DagNyh.^*U1913.1.sp.3. et smukt
Jubilæumsskrift . . med Forfatteren E. som
Tekstforfatter. Pol.*/iol943.5.sp.4. -hæfte,
et. (især skol.) hæfte, der udelukkende inde-

holder tekst (mods. hæfte med illustrationer).

VorUngdom.1944/45.196.
I. Tekstil, et (Aarb.1938.81. Elling.

(UnivProgr.1944.1.39)). [tægs'ti^J] fit. -ier

(FortNut.IV.75. DenglBy.1936-37.6) ell. (nu
alm.) -er (Aarb.1930.277. Tilsk.l938.II.60).

{dels fra lat. textile, vævet stof (hvortil fit. tex-

tilia^, der egl. er neutr. af adj. textilis, vævet,

til texere, væve, og besl. m. Tekst; dels som
forkortelse af Tekstilvare; ;/. II. tekstil; fagl.)

hvad der er forarbejdet af trævlstoffer som
bomuld, uld, hør, hamp osv. ved spinding,
vævning, strikning, fletning, syning
olgn. virksomheder; især om stof, frem-
stillet ved vævning, strikning olgn.

Tcxtilier og Tøjer . . maa aldrig udsættes
for direkte Sol. FortNut.IV75. et lille Stykke
toskaftet Uldtoj, det ældste Textil fra

Bronzealderen. .i4ar6.J93S.S7. t ent. m. koll.

bet.: tekstilvarer. *Mit Navn er Mikkelsen,

jeg rejser i
|
Tekstil og Damelingeri. Blækspr.

1941.4. II. tekstil, adj. [tægs'ti^^] {fra

ty. textil ell. direkte fra lat. textilis (se u.

I. Tekstil^; fagl.) som angaar osv. (fremstil-

ling af) stof ved spinding, vævning, strikning

osv.; ogs. om produkt (stof): fremstillet ved

spinding osv. Meyer.* den tekstile Storindu-

stri. //age. *57S. textile Tapeter, fit/tng.f'f/m«

Progr.1944.1.34). Tekstil-, t ssgr. {ofte

efter tihvarcnde ty. ssgr. m. textil-; fagl.')

af I. Tekstil ell. II. tekstil; saaledcs fx.

Tekstil-arbejder, -fabrikCant), -farTCStot
(Krmisk-teknisklIaandbog.(1938).646), -In-

duHtri, -olie (olie, anv. til indfedtning af
uldtaverne før spinding og vævning, smsl.oåé),

-piante (plante, hvis fibre anvendes som raa-

stof til spinding osv.; spindeplante. Warm.
Bot.259. MentzO.Pl.340), -gtof (raastof til

spinding osv.; ogs.: stof, fremstillet ved spin-

ding osv. Ilage.*920. Kemisk-tekniskHaandbog.

(1938).610.638.646), -gæbe (stof, der anven-

des til vask i tekstilindustrien. VareL.*638),

-tilvirkninfir, -Tsre (isasr i fit., om alle slags

vævede, strikkede og spundne varer. VareL.*

866).

69«
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Tekst-illustration, en. (fagl.) d.

s. s. -billede. Pllans.I.vn. CSPet.Lill.585.

-kilde, en. tekst, især betragtet som kilde

til viden om ell. hjemmel for noget; ogs. om
skrift, der er grundlaget for (en del af) et

andet skrift. ABDrachm.Afh.157. Brøndum-
Nielsen.GG.1.53. -kritik, en. (jf. u. Kri-

tik 1) metodisk, videnskabelig undersøgelse af

en (i haandskreven ell. trykt form) overleveret

tekst for at fjerne fejl og forvanskninger, fast-

slaa indskud af uoprindelige stykker tekst

olgn.; ogs., mere konkr., om det afsnit af en bog,

der indeholder tekstkritikken. Hjort.KritLit.

11.198. VilhThoms.Afh.1.169. hertil: -kriti-
ker, en. Sal.II.1038. Rubow.KK.6. -kri-
tisk, adj. EHenrichs.MF.il. 193. tekstkri-

tiske \Jdgii\ej.OFriis.Litt.203.

tekstlig:, adj. ['tægsdli] (jf. cenyd. texte-

lig; 03 ell. fagl.) som angaar teksten (1-2) til

noget; ogs. (I, br.): som bestaar af, har form

af en tekst. Første Del af dette . . Billedværk

. , indeholdt, foruden en udførlig tekstUg

Forklaring paa Tysk og Fransk, 12 kobber-

stukne og haandkolorerede Tavler. J.ar5og/.

Bogvenner.1924. 20. Tekstlig er Haandskriftet
en Bearbejdelse paa Grundlag af flere ældre
Haandskrifter./S'<MdierDaWerMp.i2i.

Tekst-opgave, en. (skol.) regneop-

gave, stillet i en form, der bestaar af tekst og tal.

VorUngdom.1940141.127. -rette, v. vbs.

-else (s. d.). (sj.) rette en (formodet) fejl, for-

vanskning olgn. i en overleveret tekst. AOlr.
DH.I.260. enhver stor filolog bukker under
for tilbøjeligheden til at tekstrette. J.rup.

(HistTidsskr.9R.II.365). -rettelse, en.

det at tekstrette ell. (især) den ved rettel-

sen ændrede tekst. Kaper.^ OFriis.Litt.87.

-række, en. [2.3] (kirk.) fastsat (autorise-

ret) række af bibelske tekster til brug ved guds-
tjenesten; ofte i forb. som den gamle, den nye
tekstrække. Bek.Nr.lO&*'»1898. OlfRicard.

Efterklang.(1929).52. -side, en. (fagl.) en
med sammenhængende tekst forsynet bogside.

Peder Laales Ordsprog. Første Tekstside af

den ældste trykte Udgave. BilleskovJ. DD.
1.19. -skrift, en. (ty. textschrift; bogtr.)

d. s. s. Tekst 3. LNielsen.BoghistoriskeStudier.

(1923).30. -sted, et. (jf. I. Sted i.s) et en-

kelt punkt, en enkelt sætning ell. periode i

en tekst. AOlr.DH.1.259. -stykke, et. (jf.
Stykke sp. 677**) (indholdsmæssigt afgrænset)
stykke af en tekst. Sal.*XXIII.166. -ndtale,
en. (jf. Tekst 4^ maade, hvorpaa en tekst, der
læses højt, reciteres, synges olgn., bliver udtalt.

DagNyh.^/iol913.Till.2.sp.l. en go' Tekst-
udtale. KAbell.M.90.
Te-knrv, en. (1. br.) kurv, hvori service

til tedrikning opbevares ell. bringes fra et

sted til et andet. VSO. BerlTid.^*/»1945.M.15.
sp.3. -køkken, et. (mindre) køkken,
hvori te, kaffe olgn. kan tilberedes. Ved Om-
bygningen (af Regensen) indrettedes ialt 15
The-Køkkener. HistMKbh. 2R. 1. 125. Tekn
Leks.1.539.

I. Tel, en. se I. Telle.

II. Tel, en, et. se Tele.

III. Tel, en. se I. Tilje.

Tele, en. (ogs. Tel, en (HansPovls.RF.
167. jf. Feilb.) ell. et (jf. MDL.620. Feilb.

UfF.(jy.)). Telle. vAph.Nath.IV55 (som no.;

jf.: Telle (kaldes) Klave i Dannemark. sms^
V111.49). MDL.620. sml. Feilb.III.781. jf.:

Tilde (ell.) Tille. Moth.T115. TJel. Aakj.

10 VF.13. Byskov.FR.226.— nu txæppe br. Telje.

LHoyer.G.44. jf. T:mie.Moth.T115. — ogs.

(og nu ret alm.) m. tilsvarende former skrevet

med -æ-, som: Tæle. MO.II.1300. Rørd.
Vi.241. PNørlund.N.138. jf. Tælen. Olufs.

Landoecon.95. Tæl. MDL.619. VSO. Hjortø.

SL.39. Tælle. Wilse.R.1.22. PhysBibl.XVI.

41f. jf. MO.II.1300. Feilb.III.781. Skautrup.
EtHardsysselmål. 1.(1927). 106. hertil ell. til

formen Tæl best. f. tællen: HaveD.(1762).37
20 (som no.). Tællen er gået af Jorden. Rørd.

KK.161. Tællen er endnu i Soråen. KBecker.
B.41. Tjæl. jf. Hjortø.SL.39. Feilb.III.781).

(ænyd. tælle (Cit.l685.(Vider.II.ll)), (best.

f.:) tellen (Cit.l699.(AarbThisted.l940.405)),

tiell (Kalk.V1098); sa. ord som (ell. besl. m.)
SV. tjåle (dial. ogs. tålej, fsv. J)iæli, Jjiali, no.

tele (dial. ogs. tel, t(j)æla ofl.), oldn. j)eli,

der vistnok hører sammen med fsv. j^iæl,

bund i stof, no. dial. tel, bræddegulv m. m.,

30 oldn. J)el, bund i stof (væv), og w. Tilje;

grundbet.: fast, haard jordbund; jf. Jord-

frost, -is, I. Klage; dial.) frossen jord-
(skorpe); dels: frossen jordoverflade; dels:

frossent jordlag (et stykke) under den optøede

jordoverflade; ogs. om den af kulden frem-

kaldte haardhed i jorden. Moth.T67. Sal.

XVII.227(anført som no.). LandbO.'I.412.
\\

billedl. * Helstatens Tæl er endnu i vor Jord.

Ploug.NS.78. han gik med en Slags Frost i

40 Sjælen, en Tæle, der naaedo saa dybt, at

den aldrig helt tøede. ThøgLars.FrejasRok.

(1928).29.

Telefon, en. [telo'fo'n] ell. (gldgs. ell.

spøg.) [tela'fwix] jf.: Telephonger (oc Kon-
ger). CMø?LBZ.73. flt. -er. (fra ty. telephon

ell. eng. telephone; dannet af gr. tele, fjernt

(jf. Telegraf, Teleskopi og phoné, lyd,

stemme (sml. Bøn og Fonetik samt 2. led i

Grammofon, Mikrofon^; jf. telefonere, Tele-

50 foni)

I) indretning (instrument, apparat), hvor-

ved lyd kan overføres over en (længere) af-

stand fra et sted til et andet; i alm. spr. nu
især: apparat, hvorved lyd v. hj. af
elektriske strømme kan overføres over

en længere afstand fra et sted til et

andet (der er forbundet med det første ved en

ledning, som befordrer den elektriske strøm),

og hvorved lyd overført paa den ovf. anførte

60 maade fra et andet afsenderapparat kan
modtages (høres); i nyeste tid ogs. om
lign. apparat til befordring (afsendelse og

modtagelse) af lyd v. hj. af elektrisk strøm,

men uden anvendelse af ledning: traadløs
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telefon; radiotelefon, (han) fremviste ea
Cylinder . . af hans egen Construction,

hvormed han, men rigtignok ikke nogen
Anden, kunde hore hvad der foregik i flere

Miles Afstand. Det var imidlertid som en
Slags Forudanelse om Telephonen. IFors.

OE.27. *jeg hader Telefoner,
|
denne Spo-

gelserost —
|
jeg elsker dine Toner | fra dit

livsvarme Bryst. Drachm.(Tilsk.l894.5). Te-

1924).65). Saa bøjede Telefonens Traade
igen hen over Maiken. Bang.DuF.l. Sovjet
lukker for Telefonen til Udlandet. Poi.*Vi
1940.1.sp.4. 3.2) (talespr.) telefonopring-
ning, -samtale. BuchJi.GT.246. især i forh.

der er telefon til en olgn. Der var Telefon
fra Aalborg. Ban9.SG.3i. „Stadig ingen Tele-
fon til os?" spurgte J.Pont.MU.24. 3.3) om
(kontor ell. afdeling under et) telefonvæsen;

lefonea blev ved at ringe; det var fra Adolf; 10 i ssgr. som Reserve-, Statstelefon.

Hr. Berg maatte komme stT&x. Bang.S.145.

(han) gaar hen og ringer paa Telefonen. Esm.
KF.139. Telefonen — hvert Øjeblik denne
Kimen, Smældet, naar Røret løftes af, de
hastige Ord og Svaret. PLevin.Hjem.(1919).
150. hel telefon, telefonapparat med selv-

stændig ledning. TelefB.1939.sp.5. mods.
halv, kvart telefon, telefon(ledning) med
to, resp. 4 partsabonnenter (jf. II. kvart l.i).

jf. Partstelefon samt: Toparts- og Fireparts- 20

telefon. Berl Tid.*U 1904. Aft. 2.sp.3. h j 1 1 y -

dende (Scheller.MarO.) ell. højttalende
(OpfB.*II.602. se ogs. u. højtalende^ tele-
fon, Sif^ligt telefonapparat, v. hj. af hvilket

de indkommende lyd (tale osv.) kan høres

langt bort.
||

(talespr.) i forsk. udtr. for ai paa-
begynde, føre ell. afslutte en samtale ad telefo-

nisk vej. enhver Kjæltring kan raabe i

en Telefon. Staggemeier.Træ-Former. (1885).

4) (eufem. anv. af bet. 1 ; vel m. tilknytning

til Telefonboks olg7t.; især i restaurations-

spr., nu 1. br.) om (aftrædelsesværelse med)
kloset; toilet; w. c. KNyrop.OL.1.52. *Naar
de spiller Verdis Requienimer,

( Kan man
gratis gaa paa Telefon iSganorei. ¥42.
Telefon-, t ssgr. især (navnlig telef.)

af Telefon 1; saaledes (foruden de ndf. an-
førte) fx. Telefon-aktieselskab, -anlæg, (til)

-brug, -direktør, -drift, -fabrik, -gebyr,
-ingeniør, -installation, -konstruktion, -luft-

ledning (jf. -ledning^, -materiel, -montør,
-opringning, -personale, -reglement, -reg-

ning, -rensning, -ringeledning (jf. -ledning^
-selskab, -system, -søkabel (jf. -kabel),

-takst, -tarif, -teknik, -tjeneste, -virksom-
hed; endvidere betegnelser for meddelelser

olgn., som afgives ell. modtages gennem tele'

fonen, fx. Telefon-besked, -bestilling, -blok
64. „Det er Jensen og Co.", sagde han, naar 30 (til notering), -bud, -forespørgsel, -medde
han var i Teleionen. JesperEw.PF.90. man
ringede hende op i Teleionen. Bjarnhof.LE.
58. tage telefonen, (delvis til bet. 2.å) dels:

ringe op; dels: besvare opringning, (han) tog
Telefonen og meldte Natportier'en, at han
rejste med 1AoTgentoget.Buchh.Su.I.339. Te-
lefonen ringer. „Nej, jeg ta'r den ikke . .

jeg kan ikke tage Telefon, naar jeg er alene."

Ek8trabl.**/»1934.3.8p.2.

lelse, -ordre, -abonnement, et. (erhver-

velse af) ret til at benytte et ell. flere af et

telefonselskabs telefonapparater, som opsættes

i ens hjem, erhvervsvirksomhed olgn. og til-

sluttes selskabets ledningsnet. Lovsaml.l904.B.
156. -abonnent, en. person, firma olgn.,

der er indehaver af et telefonabonnement.

OpfB.*I.350. Hage.n036. -adresse, en.

en telefonabonnents telefonnummer, navn og

2) om del af et telefonapparat, en telefon (1). 40 adresse (gade og husnummer), som er anført

2.1) (telef.) den del af et telefonapparat, hvor-

med lyden modtages (mods. Mikrofon^; især i

tsgr. som Daase-, Hoved-, Hore-, Oretelefon.

OpfB.'VIII.US. TelefB.1889.XVIII (se u. II.

hallo B). jf.: Uvilkaarligt tænker han paa
Jens Ankers Kontor derinde midt i Larmen,
ser ham sidde med sine Telefoner for Øret
og Telegrammer og Beregninger foran sig.

PLevin. HO.236. || (fagl.) ogs. om lign. høre-

% telefonbogen. TelefB.1926.sp.2602. -an-
nonce, en. (avis-spr.) annonce, som tele-

foneres ind til en avis^s ekspedition. Social-

dem.*li9l945.13.sp.2. -apparat, ot. d. s. s.

Telefon 1. MinCirk.Nr.12'^/,1883. et Tele-

fonapparat, der stod paa Bordet (gav) sig

til at ringe. W%ed.Fæd.l20. -arbejder,
en. (jf. -mand^ person, der er ansat ved et

telefonselskab og er beskæftiget med arbejde

apparat, anv. ved radiolytning ell. ved Iraadløs 50 paa telefonnettet, opsættelse af telefonappa^

(Irlrrjrrifrring og) telefonering (jf. u. Hoved
Uin~u\,lon).ÅarbRadio.l924.283.2,2)(telef.)
dtn dj i af et telefonapparat, hvormed lyden

aftendes; mikrofon; i ssgr. som Kul-, Tale-

tclefon. 2.8) (jf. bet. 3; især talespr.) tele-

fonrør. Ottos Knæ skælvede, da han lagde
Telefonc a. JaePaludan. UR.273.

3) videre anv. af bet. 1 (ell. forkortet af
tsgr. m. Telefon-/ 3.1) (talespr.) telefon-
forbindelse; O'

ning, -linie
telefon fra Askov til Raboks allé, kunde dfu

nok underrette mig om den begivenhed i

h]etmmei.Cit.l888.(AOlr.BrevetilBegtrup.(udg.

raler olgn. OpfB.*I.337. -aatomat, en.

(et til offentlig brug opstillet) tclcfotiappa-

rat, hvor betaling for hver samtale erlægges

ved indkastning af pengestykker i en auto-

mat. TelefB. 1908.326. DSB.OrdreK.179.
•avls, en. (især foræld.) udsendelse af ny-

heder genrum telefonen. IUIolst.Elektr.il.202

.

„Dreng dog," udbrød hun. „Klokken er ti,

Telefonavis r* Op hun for til Telefonen.

?»., konkr., om telefonled- 60 AHcnnirigsen.SA.SS. -boff, en (jf. -haand-

)a der endnu ikke er lagt bog^ bog, der indefwlder en (alfabetisk) for-

tegnelse over et telefonselskabs abonnenter.

VortlAind.**/*1905.1.sp.8. hvis Do ikke har
Deres egen (røgmand) slaar De ham op
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i Telefonbogen under Røgerier og søger

Dem en ud. ERode.JMAS. -boks, en. (jf.

-celle, -rum, -skab 2) lille aflukke med telefon,

som er tilgængelig for offentligheden ell. for

en mindre (særlig) kreds. Jeg staar i en Tele-

fonboks udstoppet med Puder som en Gale-

huscelle. Buchh.SP.191. LeckFischer.KM.59.

-bombe, en. i aarene 1943-45: anonym,

som oftest falsk, telefonisk meddelelse om, at

der er udlagt ell. vil blive kastet bomher et sted. lo

PoV^I»1944.10.sp.l. -bord, et. I) bord til

at anbringe et telefonapparat (en bordtelefon)

paa. GyldendalsSparebog.(1941).5. 2) (jf.

Omstillingsbord; talespr.) telefonvekslerbord.

PDrachm.K.64(se Forbindelse sp.26P''). Erl

Krist.DH.75. -bronze, en. kobberbronze

(der anvendes til telefon- og telegraftraade)

;

telegrafbronze. Bl&T. -brønd, en. (jf. Ka-

belbrønd ; ikke i fagl. spr.) brønd (3.2), der fører

ned til et underjordisk rum, hvor telefonkabler 20

samles (løber sammen). Pol.^^/zl942.9.sp.3.

-bøje, en. ^ flydelegeme, der bærer den

ene ende af et telefonkabel, v. hj. af hvilket et

fartøj kan faa telefonforbindelse med land ell.

med en neddykket undervandsbaad. Scheller.

MarO. -bølle, en. (talespr.) person, der

optræder udannet i telefonen. Pol. '^f1x1938. 2.

sp.6. -celle, en. (1. br.) d. s. s. -boks.

Suenson.B.II.228. -central, en. (jf. -sta-

tion og I. Central slutn.) (bygning ell. rum 30

med) system af indretninger, der er midt-

punkt i et telefonanlæg, idet alle telefonled-

ninger inden for et vist omraade samles der,

og enhver abonnent (gennem omstillingsbord

olgn.) kan sættes i forbindelse med en anden.

En automatisk Telefoncentral. Op/JS.^/.348.

II
hertil fx. Telefoncentral-bord (3: telefon-

vekslerbord. Bl&T.). -centralstation,
en. d. s. s. -central. OpfB.^1.350. -dame,
en. (jf. -frøken^ kvinde, der er ansat paa en 40

telefoncentral og udfører det arbejde at bringe

den abonnent, der ønsker at tale med en anden,

i forbindelse med denne ved at forbinde led-

ningerne mellem dem olgn.; ogs. om kvinde,

der passer telefonbordet i et mindre, privat

telefonanlæg ell. telefonen paa et kontor olgn.

Saaby.* StormP.P.38. ErlKrist.DH.97.
telefonere, v. [telafo'neJra] -ede. vbs.

-ing (OpfB.^1.332. Christians.Fys.213). (ty.

telephonieren, jf. fr. téléphoner, eng. tele- 50

phone; til Telefon) I) befordre lyd (tale) over

en (længere) afstand v. hj. af et telefonanlæg;

nu især: (sam)tale med en, give en en
meddelelse v. hj. af en elektrisk telefon,
gennem en telefonforbindelse (jf. II. fjerntale

og u. III. ringe 1.4^. Meyer.* det Sted, til

hvilket man vil teleioneTe. Paulsen.II. 534.
Jeg har telefoneret med direktøren, han vilde

hellere komme i deig. AnkerLars.V8.438. han
telefonerede efter lægen

i || m. betegnelsen eo

for den gennem telefonen givne meddelelse osv.

som ohj. EBrand.UB.137. F. havde tele-

foneret, at han vilde hente hende paa Kon-
toret. AaDons.S.122.

II (jf. aftelefonere; i

forb. m. adv. Telefoner Deres Annonce
ind. BerlTid.^*Uxl945.M. 7.sp.6. telefonere
(en) op, (sj.) ringe (en) op (se u. III. ringe

I.4J. Tilsk.1928.1.98.
\\

(dagl.) billedl. Da-
merne telefonerede sammen med Øjnene.
Buchh.KK.156. 2) (jf. Telefon 4; nu 1. br.)

eufem. for: gaa paa w. c.

Telefon-forbindelse, en. (jf. For-

bindelse sp. 261"^). den aarlige Betaling

for en komplet Telefonforbindelse. /iiTtd.

1881/82.36. Sovjet havde ophævet al pri-

vat Telefonforbindelse med Udlandet. Poi.

^^/il940.1.sp.4. -fordeler, en. d. s. s. For-

deler (sp.315*«-). PolitiE.Kosterbl.'/iol925.2.

sp.2. -forstærker, en. apparat til for-

stærkning af telefonstrømme. Sal.^XXIII.176

.

jf. (i sa. bet.): Telefonforstærkerappa-
rat. Hage.'^1027. -frøken, en. (sv. telefon-

froken; /. br.) telefondame. AHenningsen.SA.
33. -haandbog, en. (officiel betegnelse for)

telefonbog. TelefB.1901.titelblad. Soya.HF.57.
-hemmelighed, en. det forhold, at en

funktionær t>ed et telefonvæsen (fx. en telefon-

dame) ikke maa røbe, hvad vedk. under sin

tjeneste (tilfældigt) hører af telefonsamtaler

.

DSB.0rdreK.113. Hurwitz.S.761. -hjælm,
en. (ikke i fagl. spr.; nu sj.) (form for)

hovedtelefon, som navnlig benyttes af telefonist-

inder. Bl&T. -hytte, en. (jf. -skur; hytte,

skur olgn., hvori der er opstillet en telefon til

brug for en vis kreds personer. Arbejderens

Almanak.1940.28.
Telefoni, en. [telafo'nil] (ty. telepho-

nie, fr. téléphonie, eng. telephony; dannet

af gr. tele (se Telefon; og gr. -phonia (til

adj. -phonos, -lydende) til Telefon, telefonere

;

fagl.) (lære om) telefonens indretning,
fremstilling og anvendelse (virksomhed);

ogs.: det at bruge en telefon, det at telefonere:

telefonering. Meyer.'' det (er) Telefoniens

Opgave at gøre Lyden og navnlig det talte

Ord hørligt paa lang Aistsind.OpfB.'I.329.

Hage.U028. telefonisk, adj. [tela'fo'nisg]

(især fagl.) adj. til Telefon og Telefoni, (ofte

i udtr. telefonisk forbindelse). OpfB.^VIII.
150. Naar Dragten ikke er angivet i Ind-

bydelsen, kan man forespørge telefonisk.

EGad.TT.lOl. Jeg ved ingen anden Udvej

end telefonisk at hjemkalde min Hustru.

GadsMag.1931.388.
Telefon-isolator, en. (jf. -klokke 2)

isolator (porcelænsklokke), hvortil en telefon-

traad er fastgjort. Sal.XVII.232.

Telefonist, en. [telafo'nisd] flt. -er.

(ty. eng. telephonist, fr. téléphoniste ; til

^Telefon ell.) telefonere; fagl.) mandlig ell. (jf.

Telefonistinde; kvindelig person, som passer

en telefon ell. (især) et telefonbord (spec. paa
en telefoncentral). OpfB.^1.348. Ugeskr.fRetsv.

1941.A.573. Telefonist-inde, en. (jf.

Telefondame;. OpfB.^1.344. AWHolm.KD.
34.

Telefon-kabel, et. kabel (2), anv.

ved telefonering til at lede den elektriske strøm.
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OpiBMII,2.117. TeknLeks.I.540. -kiosk,
en. kiosk (2) med offentlig iilgængelig telefoni.

Saaby.* HFB.1936.92. -klokke, en. I)

ringeapparat i (forbindelse med) en telefon,

som ringer, naar abonnenten (kalder centra-

len ell.) kaldes. PoU*/itl915.19.sp.2(se u.

Klokke 1.2). Soya.LJ.6. 2) (jf. u. Klokke
4.3; /. br.) telefonisolator. SundhedsKollForh.
1903.107. -ledning:, en. (jf. I. Ledning

tale, en. samtale, der føres gennem telefonen.

LovNr.84'yM7.§17. Hage.*1036. -sam-
-tale-station, en. offentlig tilgængeligt

sted, hvor man mod betaling kan benytte tele-

fonen. DSB.OrdreK.164. -skab, et. I) skab,

som opstilles i det fri og indeholder en for

offentligheden ell. for en vis kreds tilgængelig

telefon. BerlKonv.XXI.209. AGøtzsche.Byg-
ningsret.*(1937).28. 2) (1. br.) telefonboks.

2) ledning, ad hvilken den ved elektrisk lo Hun gik ind i det lille Telefonskab. J.ai?er

telefonering benyttede strøm føres fra et

sted til et andet. MinCirk.Nr.l2*''/tl883.

OpfBMI.632. -linie, en. (samling af)

telefonledning(er) fra et sted til et andet.

Telefonlinien mellem Berlin og Paris. Op/i5.*

1.347. Lærebog f.HærensMenige.I. (1903). 2(se

læsge sp.351"). -mand, en. (dagl.) telefon-

arbejder. Cit.l937.(Duelund.N.92). -mast,
en. (storre) telefonpæl, -stang. Bl&T.

mann.PH.113. jf. Bl&T. -skar, et. telefon-

hytte. JernbaneT.^/iol936.10.sp.l. -snor, en.

I) fællesbetegnelse for forsk, snore, der indgaar
som led i telefonanlæg. OpfB.*II.625. 2) (sj.)

telefontraad. KAbell.M.21. -stang, en. I)

telefonpæl. Wied.A.73. Joan stod og saa ud
af Vinduet. Telefonstang efter Telefonstang

strakte sig frem ad den lange Gade. fian^.

DuF.207. Sal.^XXIII.182. 2) (vulg.) et

match, en. (sport.) match, der udkæmpes 20 menneskes ben; „stang". StormP.T.58. -sta-
gennem telefonen. Skoleprogr.Randers. 1945.49.

-mester, en. arbejdsleder for et hold tclefon-

arbejdfre. Krak. 1936. 11.2178. TelefB.1944.

8p.360S. -møde, et. samtidig telefonisk for-

hindelse mellem et mindre antal personer, saa-

ledes at de alle kan tale sammen. TelefB.1939.

11. -net, et. system af telefonlednimjer, hvor-

ved samtlige centraler og abonnenter inden for

et vist omraade kan bringes i forbindelse med

tion, en. telefoncentral(station). OpfB.^
VIII.108. TelegrTelef.213. -stativ, et.

(jærn)stativ (m. tværstænger), som opstilles

paa hustage olgn. steder og tjener til at bære

(telefonisolatorer og de dertil fastgjorte) tele-

fontraade. J VJens. D. 140. AGøtzsche. Byg-
ningsret.*(1937).27. -stemme, en. en per-

sons stemme betragtet m. hensyn til dens

egnethed til at tale i telefon. BerlTid.^*1*1938.

hinanden. OpfB.^V111.147. Telefon-Nettet 30 M.22.8p.3. -stolpe, en. telefonpæl, -stang.

overbelastet i Kulden. Pol."/il942. 5. sp.l.

-nnmmer, et. det (centralnavn og) num-
mer, paa hvilket en telefonabonnent kaldes.

TelefB.1888.10. Hage.*1036. -nøgle, en.

I) (jf. I. Nogle 3.2^ særlig ordnet liste over

telefonnumre; spec: haandbog, v. hj. af
hmlken man kan finde, hvilken abontient der

har et vist nummer. Krak.1936. 11.2498.
Uge8kr.fRet8i.l943.A.1030. 2) (jf. I. Nøgle

PoV*/1x1944.11.sp.6. -strøm, en. elektrisk

strøm, der anvendes ved telefonering. Chri-

stians.Fys.215. OpfB.*III,2.118. -sælger,
en. (især t) person, der sælger ell. falbyder

noget ved gennem telefonen at henvende sig

til kunderne (ell. andre, som kan tænkes

at være liebhavere). BerlTid.y»1934.M.14.

-tang, en. tang, som anvendes ved trækning

af luftledninger. TeknMarO.207. -tavle, en.

6.1^ fællesbetegnelse for forsk, kontakter, der 40 tavle (af pap, karton olgn.), hvorpaa tele-

anvendes i omstillingsborde m. m. OpfB.*I.
350. -passer, en. person, der (paa et

kontor, i en forretning olgn.) passer telefonen.

DagNyh.*'tl925.14.8p.4. -penge, pi. (dagl.)

penge, som betales for brug af (en aridens) tele-

fon. Fra Butikken havde de taget en Spare-
bflsse med Telefon penge. Z)ueIun<i.iV.4<3. Pol.
" t!9:i9.4.8p.4. -psel, en. (jf. -mast, -.stang

1. -stolpoy lang og svær pæl, som tjener til at

fonnumre optegnes. BerlTid.^*/iil945.M.ll.

sp.l. -telegram, et. (foræld.) meddelelse,

som modlogrs pr. telefon af visse telefonkiosker

og videresendtes med bud. MinT.1918.B.368.
•tid, en. træffetid i telefon. N. N. Læge . .

Pers. Telefontid 7V,-—8 Fm.TelefB.1944.sp.

3449. 8mst.sp.6679. -traad, en. (jf. -snor

2) metaliraad(s-ledning), ad hvilken den ved

elektrisk telefonering benyttede strøm ledes (fra

bftre (UÅefonisolalorer og de dertil fastgjorte) 50 central til abonnent ell. en anden central

ielefontraade. Telefonpælene sang dæmpet, de
blfv mindre og mindre og forsvandt ogsaa
ude i den maanehvide Kimming^.JVJens. IJ.

24. ThitJen8.J.74. -recept, en. (især emb.)
recept, som af en læge telefonires ind til

ef (ijiolfh til ekspedition. I)encimle Medicinal-
i" !">n„g.VI.(J902).57. Pol.*U1942.4.8p.2.

-ram, et. telefonboks. Bl&T. -rør, et. (jf.

Telefon 2.8 og I. Rør 3.4) det rør paa et

og omvendt), han saa et Bundt Tolcfon-

traade hænge ude i Luften, de svajede lidt.

JV.Jens.KE.73. Kabler med Telefontraade.

()pfB.*f.337. -tragt, en. tragt, gennem
hnlkni lyden (talen) føres ind i en telefons

afsenderapparat. TomKrist. II.44. (hun) talte

ivrigt ind i Telefontragten. LeckFischer.KM.
10.

II
(sj.) om dm yderste del af en telefons

modtagerapparat. *Fra Tele fon tragte ns dir-

ielfifonapparat, hvorigennem lyden modtages; 60 rende Hund | talte Din unge Stemme
hørerør C.3), -telefon; ogs.: del rør, dfr bande
indeholder modtageren og afsenderen (mikro-
fonen). S. smækkede arrigt Telefonroret pa.

TomKrisl.LAM KrIKrisf f)If 123. -sam-

Aalierntsen.I).74. -tæller, en. tæller paa el

teltfonapparnt. Speclator. 1943144.360. -vagt,
en. om lagl ved en telejim ell. om person, der

udfører denne vagttjeneste, det Tidsrum, i
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hvilket (visse) Stationer . . holder Telefon-

vagt. Z)/S'B.OrdrcZ.253. (han havde) gjort

Tjeneste som Telefonvagt paa Politigaarden,

Ugeskr.fRetsv.l945.C.9. \\ spec. om en af en

telefoncentral etableret, med en abonnent aftalt

vagttjeneste paa dennes ledning, saaledes at

alle opringninger til vedk. abonnent indgaar

til den vagthavende, der event, giver besked

om abonnentens bortrejse, træffetid olgn. ell,

modtager besked til denne; ogs. om de(n)

person(er), det kontor, der passer vagttjene-

sten. TeléfD.1944.11. -veksler, en (Telegr

Telef.295) ell. -veksler-bord, et. (jf.

-bord og Omstillingsbord, Operationsbord 1)

bord paa en telefoncentral, ved hvilket betje-

ningen arbejder, idet der i en paa bordet op-

stillet opsats er anbragt indretninger til eks-

pedition af samtaler til ell. fra samtlige til

centralen hørende abonnenter; ogs. om lig-

nende indretning i et mindre, privat telefon-

anlæg, hvorved de til anlægget hørende appa-
rater kan sættes i forbindelse med hinanden
ell. med en telefoncentral. Sal.^XXIII.173.
-væsen, et. fællesbetegnelse for, hvad der

hører til, vedrører telefonering (besørgelse af
telefonsamtaler); (stats)institution til etable-

ring af telefonforbindelser og besørgelse af
telefonsamtaler. KoncessionNr.l33*/iol898.§25.
Eage.n026.
Telegraf, en. [telo'graJf] p. -er. {ty.

eng. telegraph, fr. télégraphe; dannet af gr.

tele, fjernt (jf. Telefon, Teleskop^ og grå-

phein, skrive (jf. Fonografj; jf. telegrafere,

Telegrafi)

I) (jf. Fjcmskriftj indretning, appa-
rat olgn., hvorved en meddelelse, der er

omsat til visse forud aftalte tegn for de en-

kelte ord ell. bogstaver, kan sendes over
en længere afstand fra et sted til et

andet. I.l) (jf. Tegntelegrafj indretning, der

befordrer meddelelser v. hj. af paa længere

afstand synlige (ell. hørlige, jf. SaVXXIII.
183) tegn; navnlig om et i slvtn. af 18. aarh.

opfundet apparat bestaaende af en høj mast
med bevægelige arme: optisk telegraf (se u.

optisk^. *Paa Taget midlertid . . |
Man

spille seer en Telegrsit. Bagges. III. 123. de
Efterretninger, som Kgl. Embedsmænd i

Embedssager forlange befordrede igiennem
Telegrapherne (o: i Nyborg, paa Sprogø og i

Korsør). Bek."/il802. Høit paa Kirken staaer
en Telegraph, de sorte Træplader synes Sørge-
&ag.HCAnd.SS.III.47. OpfB.HII,2.62. om
andre indretninger ell. apparater, der virker

med synlige tegn (flag, kurve, signallygter):

Telegraphen blev sat op paa den anden
Side Bæltet, blev tændt, og det første
Ord blev læsdigt. Kierk. VI.270. en stor
semaforisk Telegraf. Ilarte.FraArgonauternes
Tog.(overs.l884).263. (jærnb.) om forsk, for-
æld, signalsystemer: Signalerne paa den Af-
dødes (o: en banevogters) Telegraph vare
nheiste.JurUgeskr.l850.248.Sal.^XXIII.186.

li 4^ om signaltelegraf (2) olgn. Langt

borte saae jeg de Engclfike Skibe krydse
. . Telegraphen var i bestandig Bevægelse;
hvad Nyehed den bragte veed jeg endnu
ikke. PAHeib.B. 50. Sal*XXI11. 187. 1.2)

apparat, hvorved en meddelelse, et billede

olgn. v. hj. af en elektrisk strøm overføres
til et amidet sted og modtages v. hj. af et

andet apparat i form af særlige tegn (ell.

bogstaver); elektrisk (elektromagnetisk)
10 telegraf, under den Vogn, hvori han sad,

løb den elektromagnetiske Telegraph med
hans Signalement og Ordre til at anholde
ham paa første St&tion.Kierk.XI.233. vi

gjorde paa Veien en lille Udflugt til North-
ampton og vare heldige nok paa en af
Jernbanestationerne til at see den electriske

Telegraph i Virksomhed. TFors.O£:.3^7. Dø-
rene (stod) aabne ind til Kontoret. Katinka
laa og hørte efter Telegrafens Prikken. Bano.

20 SE.366. OpfB.'I.302. 1.3) 4^ om indretning
til overførelse af meddelelser mellem steder i

et skib; især om maskintelegraf (jf. Styre-
telegraf/ slaa paa, ringe paa Telegrafen.
Scheller.MarO. KuskJens.Søm.75. 1.4) til bet.

1.1-2, i forb. ved ell. (nu vist kun) pr.
telegraf, v. hj. af telegrafisk forbindelse.

Alfvestad, hvor jeg ikke ved Telegraph havde
bestilt Værelse. HCAnd.BC.IVWO. Jeg havde
pr. Telegraph givet Kongen Underretning.

30 Wors.OB.142. Ludv. 1.5) (1. br.) billedl. *Hvis
en Telegraph man vidste,

j
Der fra Hjertet

kunde bringe
|
T&i\kei.Winth.XI.75.

2) i videre anv. (især opstaaet ved forkor-

telse af ssgr. m. Telegraf-/ 2.r) (jf. Stats-
telegrafj telegrafvæsen, lad T. komme til

TelegT&fen. KMich.Mor.(1935).6. 2.2) (især
dagl.) telegraf station, telegrafen er luk-
ket

i II
telegraf restante, (sml. poste re-

stante; telegr.) paategning paa telegram om,
40 at det skal henligge til afhentning paa tele-

grafstationen. ForrO.
Telegraf-, i ssgr. især (telegr.) af Tele-

graf l(i-)2; saaledes (foruden de ndf. anførte)

fx. Telegraf-administration, -anlæg, (til)

-brug, -censur, -direktorat, -drift, -efterret-

ning, -gebyr, -indretning, -kode (se u. II.

Kode 2), -konference, -konvention, -kor-

respondance, -materiel, -meddelelse, -regle-

ment, -samkvem, -system, -søkabel (jf. -ka-

50 hel), -takst, -tarif, -tjeneste, -union; end-
videre betegnelser for (gruppe af) personer,

knyttede til et telegrafselskab, som fx. Telegraf-

assistent, -direktør, -embedsmand, -etat,

-folk, -formand, -haandværker, -ingeniør,

-kasserer, -kontro](l)or (LovNr.49"/*1875.§l.

jf. u. Kontrollør l), -montør, -personale, -se-

kretær, -tjenestemand, ell. {^) for (gruppe af)
soldat(er), der opstiller og passer felttelegrafen,

som fx. Telegraf-afdeling, -bataillon, -soldat,

60 -tropper, -abonnent, en. abonnent paa
en lokal telegrafforbindelse (fjernskriveforbin-

delse) til en telegrafstation. SaUXXIII.190.
-adresse, en. (især Y) telegramadresse (1).

jf.: Kongeriget Danmarks officielle Post- og
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Telegraf-Adressebog samt Handelska-
lender. bogtitel.1930-35. -alfabet, et. særligt

alfabet, som anvendes ved telegrafering. Regi.

"/i»1859.§lL OpfB.*III,2.75. -anstalt,
en. (nu sj.) indretning(er), der tjener til

telegrafering, ell. institution, der udfører tele-

grafering. Anordn.(Till.)Nr.8''/tl871. Goos.

1.671. -apparat, et. telegraf (l.i-s). Paul-
sen.11.656. OpfB.*I.32S. -arbejder, en.

person, der er atisat ved et telegrafselskab ell. lo

ved et telegrafvæsen og er beskæftiget med
arbejde paa ledningsnettet, installation af

telegrafapparater olgn. Regi.Nr.96'*U 1914.

Sal.*XXIII.203. -baake, en. 4> sømærke,
opsat ved et undersøisk telegraf- ell. telefon-

kabels landingspunkt til advarsel for søfarende.

Scheller.MarO. -bestyrer, en. leder, be-

styrer, af en telegrafstation. Bek.**/il802. Lov
Nr.489'*/,1919.§539. -bogstav, et. om
hvert af tegnene t et telegrafalfabet. Sal.XVII. 20

234. billecU.: I slige Oieblik tiltaler den evige

Naturkraft fra det Fierne vor Siæl med store

Telegraphbogstaver. Oehl.Er.II.8o. -bron-
Ee, en. kobberbronze (der anvendes til tele-

graf- og telefontraade) ; telefonbrome. Bl&T.
-bud, et. bud, der udbringer telegrammer

(fra telegrafstationen til adressaterne). Lov
Nr.49'*/,1889.§3. Uage.*1034. -bøje, en.

(jf. Kabelbøje; fagl.) bøje til afmærkning af
et undersøisk telegrafkabel. Scheller.MarO. 30

-damper, en. (jf. -(damp)skibj damper,
der er særlig indrettet til udlægning af under-
søiske (telegraf)kabler; kabeldamper. Scheller.

MarO. -dampfikib, et. d. s. Larsen.

-depeche, en. (foræld.) depeche (2); tele-

dram. IJops.LSl. VKorfUsen.F.112. -eks-
pedition, en. spec. om ekspedition af tele-

grammer; ogs., konkr., om mindre telegraf-

ttation. Sal>XXl!I.203.
telegrafere, t;. [telagre'felra] -ede ell. 40

(nu næppe br.) -te (J Uelms.NV 79). vbs.

-Ing (Kierk.lI.72.VII.155. OpfB.*I.302.318).
(ly. telegraphieren, ;/. fr. télégraphier, eng.

telegraph; til Telegraf) sende en medde-
lehe fra et sted til et andet v. hj. af en tele-

graf; ogs. (jf. billedtclcgrafere^ m. h. t.

billede: overføre ad telegrafisk vej fra et sted

til et andet. lian skulde tclegraphero det (o:

en meddelelse) til andre Pladser. f3fø//.

').11.251. ArchivSøvæsen.1.395. jeg bad 50

telegraphere herned, naar jeg i Januar
t i Lotteriet. //C^lnd.firete.//.6/.5. Han

;" lovet at telegrafere sin Ankomst til

\''nh&vn.AaDons.,S.131. \\
(sj.) i videre

ni
'
. beordre ei sted hen, tilkalde pr. telegraf.

' ' !' ns.S.42. Dagen efter blev V. telegra-

til Moskva. FNørgaard.Gorki.(1931).
i ih. i ta. bet. (nu næppe br.): telegra-
fere op. Cil.l879.(PAndræ.AndræsTorsdage.
'V*>0).22).

II
billedl; især som udtr. for, to

fioner gør sig forstaaelige v. hj. af blikke,

::-'.<. r olgn., men uden anvendelse af ord.

Kierk.X 1 11.540. jeg (skottede) hen til Skæn-
ken, hvor den unge Pige stod. Hun sendte

XXm. Bentrykt •*/, 1940

mig ogsaa af og til et stjaalet Øjekast; men
saa fik den gamle Kone Kig paa denne Tole-

grsLferen. Drachm.STL.277. hans Hjærne tele-

grapherede til hans hæslige Fingre: „Kniber
(hende) haLardt." HKaarsb.F. 79. Telegra-
ferings-, i ssgr. (telegr.); fx. Telegrafe-
rings-afstand (0: den afstand (vejlængde),

over hvilken telegrafering finder sted ell. er

mulig. SaVXXIl1.185), -apparat, -fejl,

-hastighed, -maade, -metode, -system,
-vidde (d. s. s. -afstand. OpfB.*lIl,2.129).

Telegraf-flag, et. [l.i] ^ signalflag.

Larsen, -forbindelse, en. forbindelse

mellem to (ell. flere) steder v. hj. af telegraf-

anlæg, en electro-magnetisk Telegraphforbin-

delse med Hamborg. Lot;"/,7S52. Hage.*1026.

-forstærker, en. apparat til forstærk-

ning af telegrafstrømme. Hage.*1306. -fri-

mærke, et. (om udenl. forhold) frimærke,

der anvendes til frigørelse af telegrammer;

telegramfrimærke. Regl.Nr.l03"/»1897.art.79.

-hemmelighed, en. det forhold, at en

funktionær ved -et telegrafvæsen ikke maa
røbe, hvad vedk. under sin tjeneste erfarer

om indholdet af telegrammerne. Konvention
^*/,1865.art.21. DSB.0rdreK.113.
Telegrafi, en. [telogr^'fiJ] flt. (sj.) -or

(Amberg.). (ty. telegraphie, fr. télégraphie,

eng. telegraphy; dannet af gr. tele (se Tele-

graf^ og en afl. af gr. gråphein, skrive, til

Telegraf, telegrafere; fagl.) (lære om) tele-

grafens indretning, fremstilling og an-
vendelse (virksomhed); ogs.: det at bruge

en telegraf, det at telegrafere: telegrafering.
HandelsO.(1807). 138. Paulsen.II.544. tele-
grafisk, adj. [tela'graJfisg] (fagl.) adj. til

Telegraf (1) og Telegrafi, en Telegraphisk

Depeche. PAHeib.B. 51. telegrafisk Forbin-

delse. O/)/B.*/.306. Jeg har ordnet det hele te-

legrafisk. lAndskovIlans.NII.26. || billedl. den
telegraphiske Communication, den (0: iro-

nien) aabner, fordi en Ironiker altid maa for-

staaes l&nf^tfr&.Kierk.XIII.143. to Puncher i

en telegrafisk Fart! Forstaar Du, Du Laxorred

(0: en opvarter i.Schand.TF. 11.307. Tele-
grafist, en. [telogre'fisd] flt. -er. (ly. eng.

tcicgraphist, fr. télégraphiste; til (Te\eg.r&i

ell.) telegrafere; telec/r.) mandlig ell. (jf. Tele-

grafistinde^ kvindelig person, der betjener en

telegraf (et telegrafapparat). ResoU*/il801.

„Skal Adressen ogsaa betales?" spurgte han,

(la Telegraphisten begyndte at tælle efter.

ajel.nD.58. Paulsen.!1.548. Telegrafist-
inde, en. kvindelig telegrafist. DÆU.
Telegraf-kabel, et. (jf. -tov; kabel

(2), anv. ved telegrafering til al Ude telegraf-

strømmen. OpfB.Ul.544. TeknO. -klok-
ke, en. (jf. u. Klokke 4.3^ porcelænsklokke,

anv. som isolator for telegraflraade. .IVJens.

Sk.H. -kontor, et. del kontor paa en jærn-

banestniion, hvor telegrammer ekspederes (mod-
tages og afsendes); ogs. om (mindre) telegraf

-

station. I den Landsby, hvor vi lod os vio,

var der ikko noget Telegrafkontor. Z>rac/»m.

60
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F. 1.260. Buchh.UH.104. -kort, et. officielt

kort over telegrafforbindelser ell. over telegraf-

stationers beliggenhed m. m. Regl.Nr.lOS"U

1897.art.83. -liedninfi:, en. (jf. I. Lodning

2) ledning, ad hvilken den ved elektrisk tele-

grafering benyttede strøm føres fra et sted til et

andet. Lov^*/itl853.§l. Hage.^1028. -linie,

en. (jf. u. I. Linie 3.4^ (samling af) telegraf-

ledning(er) fra et sted til et andet, en electro-

magnetisk Telegraphlinie. Lou"/,i552. Lære- lo

bog f.HærensMenige.I. (1903). 2(se lægge sp.

351"). -mand, en. (dagl.) person, der er

ansat ved telegrafvæsenet ell. et telegrafsel-

skab; nu især: telegrafarbejder. Borchsen.FF.

1.163. BiogrL.^V1.513. -mester, en. tjene-

stemand, der har opsyn med (og ledelse af)

et telegrafisk anlæg (med værksted, depot

osv.). LovNr.65'^U1892.§19,l. DSB.Tjen.I.

23. -modtager, en. modtagerindretning i

et telegrafapparat. OpfB.*I1.602. -net, et. 20

samtlige telegraftedninger, -linier inden for et

mst omraade ell. under et vist telegrafsel-

skab. Det internationale Telegraphnet. Zon-
vention^*/e 1865. 1. Vingehjulet. 1943/44. 134.

sp.2. -nøgle, en. apparat, hvormed man
slutter og afbryder en elektrisk strøm og derved

telegraferer; nøgle (L5.i). OpfB.^I.303. Telegr

Telef.49. -papir, et. papir, skaaret i lange

strimler og anbragt paa en rulle til brug i

telegrafskriveapparater. PapirL.389. DSB. 30

OrdreK.151. -plante, en. ^ den tropiske

plante Desmodium gyrans D. C, hvis to føl-

somme sideblade i stærkt sollys bevæger sig

taktmæssigt op og ned. HavebrL.*I.319.

-poi§it, en. (især foræld.) skab ell. hytte ved

en jærnbanelinie, hvori der var installeret et

telegrafapparat beregnet til tilkaldelse af hjælp

olgn. DSB.OrdreK.103. -pæl, en. (jf. -stang,

-stolpe^ lang og svær pæl, som tjener til at bære

(telegrafklokkerne og de dertil fastgjorte) tele- 40

graftraade. Rambusch.L.107 . ForstO. -mm,
et. rum i bygning, skib osv., hvor ekspedition

(afsendelse og modtagelse) af telegrammer

foregaar. Bl&T. -selskab, et. selskab, som
(især: ifølge koncession fra staten) opretter

telegrafstationer, opsætter telegrafledninger og

ekspederer telegrammer, det store nordiske

Telegrafselskab. Op/B.'//.55(?. -signal, et.

[l.i] om forsk, signaler, der bruges ved telegra-

fering ell. signalering. NordConvLex.V519; 50

spec. dbls 4*- Harboe.MarO. dels jærnb.,

foræld.: JurUgeskr.1850.248. -skib, et.

(jf. -damper, -dampskib^. Larsen, -skive,
en. [I.3] ^ skive paa maskintelegraf, der an-

giver den gang, maskinen skal have. Tekn
MarO. SkibsMask.108. -skrift, en. (jf.

-alfabet^ den særlige (af prikker og streger

bestaaende) skrift, som anvendes ved tele-

grafering. OpfB.*III,2.93. SaVXXIII.190.
-skriveapparat, et. telegrafapparat, der eo

frembringer (telegrafisk) skrift; skrivetelegraf

.

OpfB.Uil.432. 'Hage.'1027. -sprog, et. I)

(foræld.) aftalt system af signaler, tegn, der

bruges ved telegrafering. ConvLex.XVII.117.

2) telfgramsprog. Bl&T. -stang, en.

telegrafpæl. i Stormen . . var omblæst en
Mængde store Træer og Telegraph-Stænger.
HCAnd.BH.49. TelegrTelef.262.

\\
(jærnb.)

i videre anv. Betegnelsen „Telegrafstænger"
benyttes . . som Maal for Afstande, idet

Mellemrummet mellem 2 Telegrafstænger

regnes lig 76 Skridt (ca. 63 m).DSB.Sign.
11.11. -station, en. (jf. -ekspedition,

-kontor og Station 4.i^ institution, kontor,

hvor telegrammer afsendes og modtages. Lov
"U856.§2. Hage.n031. -stolpe, en. tele-

grafpæl, -stang. Larsen, -strøm, en. elek-

trisk strøm, der anvendes ved telegrafering.

OpfB.*ITI,2.75. -svar, et. svar, som sen-

des ad telegrafisk vej. Hage. ^216. Ugeskr.f

Retsv.1915.213. -Søjle, en. [I.3] (jf. I.

Søjle 2.1^ ^ hul søjle, som bærer maskintele-

grafen. TeknMarO. SkibsMask.108. -tegn,
et. (jf. -bogstav^ især i flt., om de særlige

tegn (i nogle systemer streger og prikker), der

anvendes ved telegrafering. OpfB. ^111.420.

Paulsen. II.548. -tov, et. (nu næppe br.)

telegrafkabel, det store, milelange Telegraph-

toug, Menneskene sænkede mellem Europa
og km(^r\ka..HCAnd.(1919).V255. Lov'*U
1863. billedl: Drachm.(Brandes.Br. 11.187).
-traad, en. metaUraad(s-ledning), ad hvil-

ken den ved elektrisk telegrafering benyttede

strøm ledes (fra den ene telegrafstation til den

anden). MinSkr.^*/»1854. Svalerne sad i

lange Rækker på Telegraftrådene. Æørd./iCZ.

160. -vagt, en. om vagttjeneste paa en

telegrafstation, ell. om person, der udfører en

saadan vagttjeneste. DSB.Togregl.57. Stations-

forstanderen . . var gaaet ind til Middagen,

og (portøren) havde Telegrafvagten../aci4«d.

Er. 1. 143. -vogn, en. (jærnb.) jærnbane-

vogn, der er indrettet til værksted for det

mandskab, der arbejder med telegraflinierne

og signalapparatet paa en jærnbanestrækning.

DSB.Tjen.I. 63. -væsen, et. fællesbetegnelse

for, hvad der hører til, vedrører telegrafering

;

(stats)institution til besørgelse (afsendelse og

modtagelse) af telegrammer. Pl.^*/il812. Hage.^

1026.

Telegram, et. [tela'grBm'] flt. -mer.

(ty. telegramm, eng. telegram, fr. télégram-

me; dannet af gr. tele, fjernt, og gråmma,
bogstav (se IL Gram, Grammatik^) medde-

lelse, givet V. hj. af telegraf, signaler olgn. (jf.

Søtelegram^,- navnlig: meddelelse i skrift-

lig form ell. billede olgn., som sendes fra
et sted til et andet ved hjælp af en elek-

trisk telegraf; ofte m. særlig tanke paa blan-

ketten, sedlen, hvorpaa meddelelsen er nedskre-

vet; ogs. (jf. Lykonskningstelegram^ om fint

tidstyret blanket med lykønskning olgn., sendt

med bud (post) ved højtidelige lejligheder som
konfirmation, bryllup olgn. Regl.*^/itl859. Tele-

grammer og Breve kom til mig den Dag.

HCAnd. Breve. 1 1.605. (han) stod ved Pulten

og skrev et Telegram (0: som skal sendes

af sted). PEBenzon.GR.113. sende (et) tele-
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gram, se sende 2.2. Teles;ram-, i ssgr.

foruden de ndf. anførte fx. (især tclegr.) Tele-

gram-afsender, -befordring, -gebyr, -kode,

-korrespondance, -modtager, -svar, -takst,

-tekst, -udveksling, -adresse, en. I)

(telegr.) en af et enkelt (ell. faaj ord bestaaende

adresse, som et firma, en person olgn., der

modtager mange telegrammer, efter aftale med
tdegrafvæsenet lader sine forbindelser benytte

red tilstmdelse af telegrammer; telegrafadresse.

Regl.Nr.l03"U1897.art.l3,l. Hage.*1007. 2)

telegrafisk henvendelse fra flere personer til en

myndiglied, en (vis kreds af) person(er) olgn.

en Telegramadresse til Universitetet. JPJac.

(Bfåndes. Br. 11.326). -anvisning:, on.

(po.tt.) d. s. s. -postanvisning. Sal.'XXIII.
205. -blanket, en. (telegr.) blanket, paa
hnlken et telegram nedskrives. OpfB.*III,2.

96. Hage.*1016. -brev, et. (telegr., nu 1. br.)

brevlelegram. Sal*XXI11.205. -bnrean,
et. (avis-spr.) kontor, hvortil nyJiedsstof ind-

gaar ad telegrafisk ell. telefonisk vej olgn., og

hvorfra det atter udsendes paa samme maade
til pressen, privatpersoner olgn. Hage.^815.

det astronomiske Telegrambureau. Luplat/J.

S.141. -forsikring, en. (forsikr.) for-

sikring mod tab som følge af fejltagelser i

et telegrams tekst, der skyldes telegrafvæsenet,

ell. som følge af forsinket udsendelse af

telegrammet. NationaløkonTidsskr.XLVI. 184.

-frimserke, et. (o7n udenl. forhold)

telegrafiri mærke. Konvention^* ^i 1865. art. 59.

•nøgle, en. (især Y) vejledning til for-

ytacielse af kodeskrift olgn., som anvendes i

teUqrnmmer. HandelsTekn.152. -postan-
visning, en. (post.) pengeanvisning, der

f'ir"!fiar pr. telegraf og ved postvæsenets
' '

' mkomst. Anordn.Nr.179y%1888.lJ. §4.
naj*.n016. -sprog, et. (jf. -stil og Tele-

grafsprog 2) den sproglige udtryksmaade, der

anvfudes i telegrammer. Wiwel.149. Bl&T.
•stil, en. (jf. -sprog^ sprogstil, der ofte an-
t rudes i telegrammer og er karakteriseret ved

I 'ir'' sætninger, udeladelse af hjælpeverber,

fnnd'ord, olgn. (ofte i uegl. anv.). Hvor er

i r^its? sagde hun i Telegram-Stil — Find
) ai .1 Oaa ud i Køkkenet! Se hvad han be-

r\Wied.(KlarcI)nier.98). Sætningerne er

rtiden saa korte, at de næsten bliver

T>'U''^TåmM\\.Ttlsk.l918.II.418.

Teleskop, et ell. (nu næppe br.) en
(( nnpr.lJyrhisl.n.35. SUiffeldt.D.l .473). [te-

I«! i)..'6) et m. fr. form Telescope. LTid.
'>45. t m. lat. form (og bøjning)

'inopium. Holb.Ep.1.92. vAph.(1759).
M Glas-Sliber Og Telescopiemager. /yTid.

-'-'74. hertil /?<. -scopia (Adr.**'xl762.

•!>.'J) ell. -scopicr ( Luxd.Dagb.1 .265)). fit.

-er. {fra nylat. teicsconium ; dannet nf gr. tele,

' '"/
(jf. Tclffon, Telegraf^, og skopefn, be-

(jf. Mikroskopi) I) (fagl.) kikkert,
" >"ie nf linse og spejl; reflektor;

'; ogs. om kikkert i al alm. Holh.

i'ierrot (idet han gaaer med Telc-

scopet for Øiet). „Nei, jeg kan ikke see

mgeV\Heib.Poet.II.145. Sal.*Xin.832. 2)
(astr.) især i best. /,, som navn paa et stjerne-
billede paa den sydlige himmel (Telescopi-

um). Bugge.Astr.5. Sal.*XXni.210. 3) (zool,

nu næppe br.) teleskopsnegl. Cuvier.Dyr-
hist. 11.35. Teleskop-, i ssgr. af Tele-

skop 1; sadledes (foruden de ndf. anførte)

nogle (^) ssgr., hvor 1. led angiver, at den i

10 2. led anførte ting bestaar af to ell. flere dele,

der kan skydes ind i hinanden som led i en
kikkert, fx. Teleskop-gasbeholder (Kemisk-
tekniskHaandbog.(1938).480), -rør (LandbO.
IV. 148. SkibsMask.179), -skorsten (Kusk
Jens.Søm.75), -skrue (Thaulow.M.11.513).
-fisk, en. \ karpefisken Cyprinus auratus

monstr.. hvis øjne rager frem som et par

kikkertrør. BøvP. 1. 617. Ldeberkind. DV.V.27

-slørhale, en, \ en art slørhale med tele-

20 skopøjne. JAeberkind.DV.V.27 . -snegl, en.

(jf. Teleskop 3; zool). sneglen Telescopium

telescopium. Bl&T. -snekke, en. (zool.)

d. s. S&B. -øje, et. (zool.) hos visse fisk

og blæksprutter: øje, hvis æble har en ejen-

dommelig kikkertlignende form. Hag.*IX.110.
Lieberkind.DVV23.

I. Telje, en. se Tele.

II. TelJe, en. se I. Telle.

III. Telje, en. se I. Tilje.

30 I. Telle ell. Tælle, en. ['tæle] (ogs. Tel,

Tæl. LHBing.Lesøe.(1802).171. Aagaard.

Thye.(1802).229. MDL.619. AarbFrborg.1944.

256. jf. smst.69. — nu næppe br. Telje,

Tælje. OecMag.y356.358. Stibolt.SF.30. jf.:

Telge (ell.) telle. Moth.T46. — nu sj. Tel-

ne, Tælne. TrondhSelskSkr.NyeSaml.il.192.
CollO. Wi7n.OldnLæseb.*258. jf. UfF.(sjæll.).

— ogs. med former som Teller, Tæller.
Drechsel.Saltvfisk.lO. Scheller.MarO.140. jf.

40 Overtæller. FrederikshavnsAvis."U 1930. 3.

sp.l. Telllng, Tælling. Fiskeriredsk.(1872).

24. AarbFrborg.l939.I.141. Telning, Tæl-
nlng. Nord. Tidsskr. f.

Fiskeri.1874. 290. 292.

Tlelile). JySaml.VIII.169(se u. skyde i.i).

Feilh. (u. telle;;. fit. -r. {ænyd. (fit.) teller,

kantreb, telne, (del af) fiskeredskab, glda. telnæ

(i ssg. telnæ bek^, æda. telnæ (Småstykker.

(1884-91).27), SV. teln(a) (dial. ogs. tol(e),

telne^; no. telne, telna, no. dial. tilna, tenla,

50 tinla, ogs. tæle, besl. m. ældre sv. tanil, no.

ten(n)el, no. dial. tinel, oldn. pinull, kantreb;

afl. af et verbum: glda. thæniæ, udspcende

(Kalk.IV516), æda. (perf. pari. fit.) thandæ
(Harp.Kr.17.62), thændæ (smsl.146), sv. tan-

ja, oldn. l)enja, oeng. J)ennan, oht. dennon
(nht. dehnen;, ;/. gol. ufpanjan; rod-besl. m.

tynd; t bet. 3 foreligger mulig el andet ord;

fisk. og dial.}

I) line (reb, lov), der danner kanten
60 paa (visne) fiskergarn; spec. om den

(sværere) Itne, der danner garnets over- og

underkant (jf. Over-, Undertello ndf.); sime
(2) (jf. ogs. II. Lig 2). Olavius.Skagen.

(1787).173f. 176. JLybecker. Fiskene ogFiske-

m*
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rierne. (1792). 298. Fiskeriudv. (1874). Bilag.

11.3. Wolfh.MarO.486. skyde (garnene) til

telleme, se u. skyde 4.i. || som 2. led i ssgr.,

der betegner garnets øvre, henh. nedre kant.

F I a a d - (Nord. Tidsskr. f. Fiskeri. 1874. 204)
ell. Overtelle. MDL.619. Frem.DN.116.
Landbo. II. 82. mods.: Neder- (Drechsel.

SaUvfisk.l2. Feilb.), Sten- (LHBing.Lesøe.

(1802).171. Nord.Tidsskr.f.Fiskeri.1874.204.

AarbFrborg.1944.69) ell. Und er telle. MDL.
619. Ugeskr.fRetsv.1890.735. Frem.DN.116.
Landbo.11.82. jf.: Raaen (o: raden, se II.

Rad^ (udsættes) af 4 Mand, saaledes at 2

. . stager tvers ind til Grunden, den tredie

udkaster Under- eller Steen-Tellen og den
ficrde Øver- eller Flor-Tellen (o: flaadtellen).

LHBing.Lesøe. (1802). 171. || om line med
torskekroge. Nord.Tidsskr.f.Fiskeri.1874.293.

2) stykke træ, kork olgn., der fastgøres

til overkanten af garn ell. vod for at holde

det oppe (ell. angive dets plads); flaad (4.2);

vistnok ogs. om noget tungt (fx. sten ell.

metalstykker), der bindes til undertellen for at

holde garnet nede i vandet: sænk (jf. Feilb.

u. telle B). Moth.T46. Aagaard.Thye.(1802).
229. Feilb.

3) {maaske af anden oprindelse og besl. m.

(afl. af) Ten (og Tejnej; m. h. t. lydudvik-

lingen sml. jy. tilling, stor vissen gren, ænyd.
d. s. og telling, telning, rodskud, sv. telning

(fsv. teinunger og tenlungerj, der er afl,. af

Ten) mindre, kurvlignende ruse ell. del

af ruse (med tragtformet indgang i begge

ender); tejne (1). Stibolt.SF.30. AarbFrborg.
1939.1.142. Esp.397. UfF. jf.: De smaa
(maller) faaes somme Tider i . . Kræbse-
Telleme. KSelskSkr.XII.145.

II. Telle, en. se Tele.

III. Telle, en. se I. Tilje.

Telt, et ell. (nu kun dial.) en (Kom
Grønneg. 1. 178. EPont. (KSelskSkr. II. 124).

Oehl.ND.288. Grundtv.Snorre.il1.67. Kol-

lerød.177.178. BornhOS. jf. Feilb. vaklen i

kønnet angives: SBloch.Sprogl.91. UnivBl.I.

380. LollO.). [tæl'd] Jég . . siger hellere Telt

end Telt. Eøysg.AG.136 (sml. Feilb. og Ber-

tels.H.223). flt. -e ell. (nu kun dial.) -er

(2Makk.l2.12(Chr.VI; 1871: Telte). Eolb.

Hh.I.202 Slange.ChrIV.530. Nørreg.Privatr.

IV.246. LollO. BornhOS.) ell. \ d. s. (Grundtv.

PS.III.84; cvD Bælt;, (ænyd. telt, tælt og

(ved sammenblanding med Tjæld; tielt (Kalk.
IV.409), SV. tålt; fra mnt. telt (hvortil nht.

zelt, eng. tilt;, der er sa. ord som Tjæld og

besl. m. oeng. beteldan, overdække, omgive;
oprindelse uvis; jf. telte)

I) (nu følt som overf. anv. af bet. 2) stort

stykke sejldug, teltlærred olgn., der er

udspændt over noget og tjener til beskyt-

telse mod regn, blæst, solskin olgn. *Over den
uhyre Plads, hvor Solen sin brændende
Straale

| Sænker med Middagens Kraft,
spændes et kosteligt Telt. Holst.II.152. D&H.
i sammenligning: han udbreder Himmelen

som et Telt (Chr.VI: gardin^. Ps.204.2. især
som 2. led i ssgr. som Skærm-, Soltelt.

2) primitiv bygning, der dannes af et

skelet af stænger olgn., hvorover der
V. hj. af reb, snore udspændes et dække
af sejldug, teltlærred, skind olgn., og som
hurtigt kan tages ned og flyttes. 2.1) i al alm.
deres Telte (Chr.VI: tælter; og Tros leirede
sig med meget Folk. Jud.7. 12. De boe, som

10 Tartarer, udi Telte.Holb.Ep.il1.354. De boe
under Telte, og leve af deres Cameler. LTtd.
1726.768. en brugelig Telt af got Seyldug
eller Læned.Adr.^*/,1762.sp.ll. Aarestr.SS.
11.172. Tyven laa i Telt i Skoven. Pol* /lo

1940.9.sp.5. jf. bet. 2.2: en Seng (o: paa et

hospital) med et helt Telt af Tæpper over
Fodenden. LeckFischer.Ka.ll4. || om saadan
bygning, der er rejst paa forlystelsessted, mar-
kedsplads olgn. steder og afgiver rum (lokale)

20 for gøglere, beværtere, handlende osv. (jf. lic-

værter-. Markeds-, Skydetelt ofl.). Disse
Kilde-Reyser giordtes af Devotion i gamle
Dage, men nu troer jeg, at hvert andet Telt

er et EoTe-Enus.Holb.KR.III.7. Skuepladsen

er ved tredie Telt paa Bakken. Adr.*/7l797.

l.sp.2. FruHeib.EtLiv.*I.30. jf. Teltholder:

(fru Heibergs) Mor . . holdt Telt paa Dyre-
havsbakken. Schyberg.(Pol.y»1944.10.sp.3).

||

i udtr. for teltslagning ell. (jf. ndf. 1. 37 og

30 56) bosættelse, oprejse (Schousbølle.Saxo.57.

Oehl.XVIII.157. Jer. 10. 20 (Chr.VI og 1931

afvig.). D&H.11.96), opslaaettelt. Reiser.

1.176. MilTeknO.198. lMos.31.25(1931; se

ndf.). jf.: han, som sidder paa Tronen (o:

gud), skal opslaa sit Telt (Chr.VI: slaae telte;

1819: udbrede Paulun; over dem (o: de sa-

lige). Aab.7.15(1907). spec. i (spøg.) udtr. for

at bosætte sig et sted: (hun) havde for en kort

Tid opslaaet sit Telt hos os. AHenriques.GA.

40 110. rejse (CEw.F.206. Rørd.S.36), (nu
sj.:) udslaa (Schousbølle.Saxo.246. (han)
udslog sit Telt (Chr.VI: paulun; 1931: slog

Lejr). IMos.12.8) et ell. sit telt. slaa telt:

Moth.T88. Zetlitz.II.247. (han) slog Telt

(Chr.VI: paulun; 1931: havde opslaaet sit

Telt;. lMos.31.25. jf.: (gud) skal slaae telte

(1819: udbrede Paulun; 1907: opslaa sit

Telt; over dem (o: de salige). Aab.7. 15
(Chr.VI). slaa (et) telt op: *Slaa Du ved

50 Foden (o: af Helikon) Dit Telt opl FGuldb.
S.103. MO.II.836. Jakob havde slaaet sit

Telt op (Chr.VI: slaget sit paulun; 1931:
opslaaet sit Telt; paa Bjerget. 21/os.3i.25.

sætte et telt (op), se II. sætte 11.4, 49.7.

mods.: bryde sit telt op, (1. br.) især i

uegl. anv., som udtr. for at flytte, skifte bopæl.

han brød sit Telt op ligesaa let, som han
slog det. Rosenkrantz.DenstoreSlange.(1915).

49. jf.: Ernst Bojesen . . brød sine Telte op
60 fra Klareboderne (o: forlod Gyldendals for-

lag). JClausen.Mennesker paa minVej.(1941).

96. nedtage et telt (VSO. MO.), tage
et telt ned (jf. II. tage 38.i;. || O i billedl.

udtr., især m. tanke paa bolig, tilholdssted.
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*Tak, O Livsens Himmel-Helt,
|
Som ey Dø-

den kiind' indsperre
|

I det Helvedmorke
Telt (o: helv€de)lKingo.SSJY513. Den
baade som Digter og Naturforsker stærkt
medtagne Hauch trak sig tavs tilbage til

sit Telt. TroelsL.BS. 1 1. 183. Skuffet af de
tidligere Forbundsfæller, Bondevennerne af

Godsejerne, Grundtvigianerne af det saa-

kaldte Mellemparti, begyndte man (1870)
at flviite sine Telte siLmmen. EUenrichs.CB. lo

45. I FvTrerne var Madvig en tavs Mand . .

Des 8t«rre Virkning gjorde det, da denne
tunge, tause Mand i 1848 traadte ud af sit

Te\t.sa.Mændeiiefra48.(1911).108. 2.2) i vi-

dere anv., om bygning olgn., der minder
om et telt (2.i)

||
(med.) ieltlignende opstil-

ling af tynde stcenger, lagener olgn., anbragt

over en (sengeliggende) patient som led i en
(særlig) behandling. Panum.104. Man har
angivet Telte, der omslutter Hoved og Over- 20

krop, og hvorigennem den iltrige Luft træk-
kes. Ugeskr.f.Læger.l939.896.sp.l. jf. Damp-
telt. AltomBørn.(1942). 187. \\ (jf. Kirke-

telt; bihl.) om det jødiske tabernakel (der

tor en træbygning med tag- og vægbeklædning
bestaaentie af tæpper). Moses (lagde) Stavene
hen foran Herrens AasjTi i Vidnesbyrdets
Telt (1871: FaLulun).4Mos.l7.7(1931). jf.:

jeg hørte en høj Røst fra Himmelen, som
sas;de: Se, Guds Telt (Chr.VI: tabernakel; 30

1819: Paulun^ er hos Menneskene, og han
skal bo hos dem. Aab.21.3 (1907).

3) overf. anv. af bet. 2. 3.1) (poet.) hvad
der hvælver sig over noget som et telt; især

om himmelhtulvingen, en skovs trækroner
olgti. (sml. Himmel-, Løv-, Sommer-, Stjerne-

telt>. •Stolt som et Fjeld, der mod Lyset op-
stiger,

I
Blinked Dit (0: Frederiksborgs)

Taarn under Stjernernes Telt. Ilauch.SD. I.

187. der var ikke en Sky at opdage under 40
'Ilt hlaao Telt, der hvælvede sig over os;
I. .tpn var saa reen, at jeg troede mig hen-
tlvtt.t til Calabriens Kyster. Dick.S0.166.

7/.. Mens vi staar og ser paa det, slaar Sky-
'i:»kket Telt, og alle ulmende Solgløder
'.i.:r ud. ErlKrist.(PoW/,1937.13.8p.3).

||

' • ' het. 1) om hvad der dækker noget. *Vin-
. hvide Telt (0: sneen), smst.**I»1939.11.

3.2) (bibl. ell. relig.) om menneske-
rne t som sjælens jordiske bolig. Aflæg- 50

in af mit Telt (1819: mit Pauluns Af-

læggelse; kommer \)r&t.2Pei.l.l4(1907). Olf

Ricard.(DagNyh.'*/il929.9.sp.3).

Telt-, i ssgr. ('tæld-J (nu sj. Telte-, se

I. Teltby; sml.: »den rauntro Teltecirkel

Dyrehavsbakken). Oehl.DigU.(1803).216.
t>k\\n^en. IIeib.Poet.I.315. Telteskind

n • kimotelt). POWalløe.Dagb.77). (til dels

/;;/.> af Telt, især i bel.2.i; fx., foruden de
ndf. anførte: Telt-bygning, -form, -formet, 60

-gavl, -hjørne, -indgang, -inventar, -kon-
struktion, -pose (til opbevaring af telt olgn.),

-skod (se «. L Skod 1.4^ -slagning, -stof,

-tilbehør, -type, -udrustning, -underlag.

•aabning:, en. d. s. s. -dør. AaDons.S.83.
-aas, en. (jf. 1. Aas 1 ; nu 1. br.) den øverste,

vandret liggende teltstang, soin danner ryg-
ningen i skelettet til et større telt. Interims
Felt-Tieneste-Reglement.[1788J.45.

\\ (efter

oldn. tjaldåss) om forhold i Nordens oldtid:

stang, hvorpaa teltet hviler paa et vikingeskib.

JohsSteenstr.(DanmRigHist.I.320). (jj -ag-
tig, adj. som i formen minder om et telt.

Hørren (bliver) opstillet teltagtig paa Mar-
ken til Tørring. Manufact.(1872).30. et Fiske-

vaad hænger teltagtig over sin Midterpæl.
Skjoldb.NM.39. I. -bo, en. (jf. -boer; sj.)

person, der bor i telt. D&H. sml. flt.: teltboer.

FDyrlund. TN. 7. II. -bo, en. se -bod.

III. -bo, et. (bibl., sj.) telt; teltbolig. han ud-
breder Himlen som en Dug og spænder den
ud som et Teltbo (1871: et Telt til at boe
udi). Es.40.22(1931). -bod, en. (nu ikke i

rigsspr. -bo. vAph.(1764).690). (jf. oldn.

tjaldbiib, telt; nu 1. br.) (gøgler- ell. (især)

salgs)bod, indrettet i et telt. Amberg.484. Til

dette Marked vare der 30 Teltboder. FS'O.

Eriksholm.JS.162. -boer, en. (jf. I. -bo; 1.

br.) person, der bor i telt, anvender et telt som
bolig. Teltboere og Skovbyggere seire let over
dem der boe i faste Huse og Stæder. Jo/is

Boye.III.38. Dom.8.11(1931; 1871: (de) som
boe i Telte;, -bolig, en. (jf. IH. -bo;

bolig i et telt. D&Il. \\ især (bibl.) i videre

anv.; dels om jødernes tempel: Herrens Hus,
Teltboligen (1871: Paulunets Huns). IKrøn.
9.23(1931). dels overf., om menneskelegetnet

(som sjælens bolig); telt (3.2). dersom vor jor-

diske Teltbolig (1819: vort jordiske Huus,
denne Hytte; nedbrydes, have vi en Bygning
fra Gud, en Bolig, som ikke er gjort med
Hænder, en evig i llimlene.2Cor.5.1(1907).
-bord, et. let (sammenklappeligt) bord, som
anvendes i telte, ved kampering olgn. Amberg.
484. Ing.VS.11.107. -bak, en. (arkæol.)

buklignende del af træværket, der støtter teltet

paa et vikingeskib. JohsSteenstr.(DanmRig
Hist.1.320). -by, en. (nu sj. Telte-. Ing.

EF.V1.47). by, bestnaende af telte, ell. (nu
især:) større samling af telte; (større) teltlejr,

(fremmede folkeslag) skulle opslaae deres

Tcltbycr (Chr.VI: slotte; 1931: Teltlejre; i

die. Ez.25.4. den hvidn Teltby ved Lande-
vejen, hvor Markedet holdtes. Skjoldb.SM.
95. -cirka«, en, et. (1. br.) (omrejsende)

cirkus, hvis forestillinger gives i et telt. Pol.

**/iol939.11.8p.5.'*/il942.4.sp.6. -dag, en.

(jf. II. Dug 1.1; hvad der benyttes som over-

træk (dække) paa et telt; spec.: (tildannet

stykke) teltlærred. VSO. Manufakt.(1942).112.

II (jf. Telt 3.1 ; poet.) billedl. »Da Sol og Sky

I
i Vest paany I lod Himlens Teltdug valke

|

da drysscd nea
|

paa Havens Bed
|
de vel-

lugtfyldte Kalke (o : æbleblomster). N.Jcppe-

sen.AT.27. -dækkc, et. det dække af

Itrrred, skind olgn., som sammen med teltstæn-

gerne danner teltet. Amberg.484. VSO. Aarb
Turist.1942.69. || apec. (jf. Telt 2.2; bibl.)
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om dække af tæpper paa tabernaklets tag og

sider. 2Mos.26.7; 40.19(1931; 1S71: Paulunj.

-dør, en. {jf. oldn. tjalddyrr) aabning i et

telt, hvorigennem man kan komme ind i og ud

af teltet; teltaabning ; ogs. om stykke teltlærred,

skind olgn., hvormed aabningen kan tildækkes.

Ing.EF.VI.47. (Abraham) sad i Teltdøren

(1871: i sit Telts Dør^ paa den hedeste Tid

af 'D&gen.lMos.l8.1(1931). NatTid.''/d939.

9.sp.5.

telte, V. ['tælda] -ede. vbs. -ning (Moth.

T88. DagNyh.*/»1935.10.sp.5). (sv. tålta, slaa

telt, ligge i telt, no. dial. telta, d. s., ty. zelten,

være i telt, kampere; til Telt; ;'/• teltet
||

undertiden anv. som gengivelse (oversættelse)

af oldn. tjalda, se tjælde) I) rejse et telt;

slaa telt (op); ogs.: (slaa et telt op og)

leve, opholde sig, have sin bolig deri (for en

vis, kortere ell. længere, tid); spec, om per-

soner, der rejser i øde, uciviliserede egne ell.

holder ferie, weekend: slaa telt; ligge i

telt; kampere. Moth.T88. Her fastgjorde vi

Baaden og teltede ved Strandkanten. ZeiZa«.

Fox-Expeditionen.(1861).169. endnu i vore

Dage telter Beduiner ind mellem Bønderne
i Palæstina. FerdenCrZ).7.125. Det er Tusin-

der, som „telter" langs denne Kyst. Fra
tidligere Aar véd man, at der i Højsommeren
ligger ca. 40.000 Mennesker i Lejr i dette

Omraside. BerlTid.^*/d940.M.4.sp.5. || m. h. t.

forhold i Nordens oldtid. *(han) lod sine

Mænd
|

Strax telte over sig (o: tjælde

over skibene). Oehl.ND.320. 2) m. obj.; dels

(poet., især om ældre forhold): opsætte et telt

over; dække med et telt; forsyne med et telt.

*vore Baadsmænd har alt teltet Skibet.

Oehl.111.80. Blich.II.548. Holst.D.1.144.
\\

dels (sj.) m. indholds-obj.: rejse et telt til bolig

for sig. *Persiens Racer
|
her (o: ved Bospo-

rus) sig søge Hvile,
|

telte sig Riem. Rich.
11.74. 3) (jf. Telt 3.1 ;

poet.) overf. 3.1) refl.,

om himmelhvælvingen, trækroner olgn.: hvæl-
ve sig (over en) som et telt. *Bøgeskoven sig

telter
|
Om hver Sti. Søtoft.Panth.148. over

dem sig telted Himlens Bhae.PMøll.(1855).
1.90. Bergstedt.BredereVinger.(1919).63. 3.2)

m. obj.; svarende til bet. 2: *Med Kuppel-
skove er Jylland teltet

|
den Vej der vender

solet mod Beltet. JVJens.(DanmHVC.460).
Telte-, i ssgr. se Telt-.

teltet, (part.) adj. ['tæWai] (perf. part.

til telte ell. afl. af Telt; sj.) dækket af ell.

forsynet med et telt. *naar han (o: fiskeren)

ved Aften . .
|
trækker sin teltede Baad paa

La.nd.Rich.1.100.

Telt-flage, en. (jf. -tæppe; fagl.) flage

af teltlærred olgn. SaUXXlIl.217. -fælle,
en. (jf. -kammerat; 1. br.) person, der lig-

ger ell. bor i telt sammen med en anden.
(Sven Aggesøns) „Teltfælle" (contubemalis)
Sakse. Ottosen. VH. 1. 209. HOlr. Absalon. II.

(1909).68. -gade, en. (jf. Lejrgade; især ^)
vej (det aflange aabne rum) mellem to telt-

rækker (i en teltlejr, paa en markedsplads

olgn.). MilTeknO. LeckFischer.FesteniSkel-

sted.(1936).86. -grej, et (EMikkels. (Riget.
^/tl912.4.sp.3)) ell. (især) -grejer, pi.

fællesbetegnelse for genstande, hvoraf et telt

opbygges, hvormed det udstyres, og som ellers

er nødvendige under ophold i et telt. Knud
And.UH.27. -holder, en. person, der er

ejer og (ell.) bruger af et markedstelt, beværter-

telt olgn. de smaa Teltholdere i Dyrehaven.
10 Goldschm.1.363. AlbDam.B.69. sml.: -hol-
derske, en. Pol."/il941.8.sp.4. -has, et.

(nu sj.) stort telt af form som et hus; ogs.:

mindre hus (fx. lysthus) af form som et telt.

MO.^ -hytte, en. (1. br.) telt, der bruges

til (stadig, vedvarende) beboelse. PalM.VlIl.
205. Kalmukkernes Telthytter. MO. -kam-
merat, en. (1. br.) d. s. s. -fælle. vAph.

(1764). 690. PalM.VIII.207. HKaarsb.SK.
456. -karre, en. (nu sj.) (lettere) tohjulet

20 køretøj til transport af telte; teltvogn (1). Mil
TeknO. -knap, en. (jf. -knop og IL Knap 1.3

slutn.) træstykke, knap, paa toppen af teltstang.

vAph.(1764).690. Skyderegl.96. -knop, en.

(jf. L Knop 1; sj.) d. s. vAph.(1759).471.
-kreds, en. (især arkæol.) d. s. s. -ring.

Sieensby.EskimokulturensOprindelse.(1905).87.

-lejr, en. (plads med) samling af telte,

hvori tropper, lejrsportsfolk olgn. ell. omkring-

rejsende ell. omflakkende personer bor. den

30 lille Teltleir, som et omreisende (beridersel-

skab) havde reist paa en lille Slette.Winth.

IX.259. Flere Steder saa vi sorte Teltleire;

det var omvankende Araberstammer. *Sc^f-

ling.Reisestudier.(1892).317. Ez.25.4(1931; se

u. -by^. -line, en. (jf. -reb, -snor, -tovJ[

line, hvormed teltet fastholdes udspændt i

sin stilling. MilTeknO. -liv, et. Legems
Styrke til Strabatser og TeltIiv.Jo/isfio?/e.

111.244. under vort lange Teltliv (o: i kri-

40 gen).PalM.VIII.226. KMunk.U.38. -lær-
red, et. (jf. -dug^ fintraadet, tæt (og im-
prægneret) bomuldslærred, der anvendes til

telte. MilTeknO. Buchh.FDK.21. -mager,
en. {ænyd. d. s.; især bibl.) person (haand-
værker), der forarbejder (stof til) telte. Telt-

magere af Haandværk. JipG.iS.S. Kierk.XI.

96. Brandes.J.35. -mester, en. (fagl.) per-

son, der leder opstillingen og nedtagningen

af cirkustelte. DagNyh.^*/»1934.Sønd.20.sp.4.

50 -mission, en. (kirk.) indre ell. (især)

ydre mission, ved hvilken missionærerne ar-

bejder i telte (saaledes at der kan flyttes fra

sted til sted). I 186] oprettede Metodisten

William Booth . . i det østlige London sin

egen Teltmission. Ferdfn(?Z)./F,2. 77. Basarer

til Fordel for Teltmission og ligneaåe. Knud
Pouls.BE.207. -nagle, en. (bibl, nu næppe
br.) d. s. s. -pløk. Da tog Jael . . en Telt-

Nagle (Chr.VI: et søm af paulunets^, 1931:

60 en Teltpæl^ . . og slog Naglen igjennem hans

Tinding . . og han døde. Dom.4.21. -plads,
en. plads, hvor et telt (kan) rejses; lejrplads.

TelefB.1944.sp.8091. -pløk, en. (jf. -nagle,

-pæl 1) pløk (af træ ell. andet materiale), hvor-
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til teUlinen fastbindes, og hvormed denne stram-

mes (idet pløkken tmnges ned i jorden). MR.
1795.6S9. BxUeskovJ.DD.1.221. -pæl, en.

i) (jf. I. Pæl 1.4^ (større, sværere) teltpløk,

(nogle) lode som de nedrammede Teltpæle.

Ing.PO. 11.32. stræk dine Teltsnore langt

ud, og befæst dine Teltpæle (Chr.Vl: n&g-
ler)\ Es.54.2. 2) (1. br.) teltstang; i billedl. anv.

(om knogle i skelet): TroelsL.SN.38. 3) (jf.

I. Pæl 1.4 slutn.) billedl. anv. af bet. 1 (ell. 2),

t udtr. for at skifte bopæl olgn.; i forb. som
flytte sine teltpæle (DanskUdsyn.1922.
92. Socialdem.'/il938.8.sp.3), trække (Pol.
^' 1*1941. 5.sp.2) ell. (navnlig) rykke sine
teltpæle op. *Beduinen rykker sin Teltpæl

|

af Sandet og hvæsser sit S\æTd.Sødb.GD.20.
han maatte rykke sine Teltpæle op og flytte

ind i et andet Amt. Egeberg.M.73. jf.: (han)
er en Nomade, som drømmer om at rykke
de sidste Teltpæle op og drage ud af Livet.

MariinAHan$.N0.164. -reb, et. (sværere)

teiaine; teltiov. vAph.(1759).471. Mit Telt er

hærget og alle mine Teltreb (Chr.Vl: snorer;

1871: Teltsnore; spTdsngt.Jer.l0.20(1931).

•rinc^, en. (jf. -kreds og Stenring l.i

;

arkæol.) kreds af sten, anv. af eskimoer olgn.

til at tynge den nederste kanl af deres runde
telte til jorden. KnudRa8m.MR.178. Th
Malhiassen.HkrællingerneiGrønland.(1935) .17

.

-Neni;, en. I) let (sammenklappelig) seng

til brug i et telt. VSO. PoV*lxtl939.18.sp.2.

2) (jf. Telt 1) t «cng, hvis omhæng ligner et

telt; en slags himmelseng. vAph.(1759).471.
VSO. •side, en. teltvæg. FrLauritzen.Mo-
derneLejrsport.(1933) .51 . •snor, en. (1. br.)

tyndere tellline. Es.54.2(Chr.Vl: snorer; 1931:
Teltreb;. Jer.l0.20(se u. -reb;. •stans;» en.

(jf. -pæl 2, -stolpe; hver af de stænger, der

danner skelettet i et telt, og hvorover teltlærre-

det osv. udspændes; spec. om den længste

i midten af et (rundt) telt (MO. jf.

knO.). vAph.(1759).471. Der er opført
I r (nogle af Træ, de fleste af Vad-
II ri -Dug paa Teltstænger) langs Husene.
l>r,uhm.FÆ.143. Skyderegl.96. -stol, en,

( (sammenklappelig) slol til brug i telte;

'if'gs felldol. vAph.(1759).471. Ing.VSl.
1 SO. -stolpe, en. svær teltstang; især:

stolpe i rundt telt. Amberg.484. CGFeil-
.'itenlenoire.(1944).251. -sæk, en. (nu

br.). „den Indgangen modsatte Væg
f et". MilTeknO. 'tac et. i ) den øverste

: >i telt. vAph.(1759).471. HoUtein.SB.SO.

II om forhold i Nordens oldtid. T('Uaa8«;n . .

'^Tn bar det Telttag, hvormed man tjajldede

r.JohsSteenHr.(I)anmI{igUist.I.320). 2)

I tag, der fra alle fire sider løber sammen
ligesom et telt; pyramidetag. MO.^

'>7. -tov, et. d. s. s. -reb. Am-
'^1. -tur, en. (dagl.) tur, paa hvilken

yncdførcs til at overnatte i olgn. NalTid
45.3.sp.3. -tspppe, et. (bxbl) d. s. s.

Hah.3.7 (Chr.Vl: gardinernej. 2Mos.
-^'t. i ,(1931). -voKii, en. I) (jf. -karre; vogn

til transport af telte. vAph.(1759).471. Mil
TeknO. VSO. 2) vogn, hvorover der (paa et

skelet af (bøjede) stænger olgn.) er udspændt
et slags telt. Amberg.11.1183. en Teltvogn,
som skumplede henover Sydafrikas endeløse
Sletter. Buchh.FDK.U. -Tæ^, en. (jf. -side)

om hver af de (side)flader, som det udspændte
lærred osv. danner i et telt. JMHertz.Isr.86.
Sal.XVll.254. -økse, en. (nu næppe br.).

10 „Leirreq visit, som ogsaa benævnes Campeer-
øxe." MilTeknO.
Tema, et. ['te-ma] (-f m. eng. form

Theme. Lodde.NT.52.263.340). best. f. -et
['te*|ma?a<] flt. -er ['te-|nia'8r] ell. (m. gr.

form; nu 1. br.) themata (EPont.(Kirkehist
Saml.6R.I.41). Thielo.M.78. Mynst.Vis.1.34.
Cit.1896. (Dengl. da.Dødedans. (udg.1896). 3))
ell. (sj.) terner (jf. Them'er oo Problemer.
Drachm.D.54). (ty. thema, eng. d. s. og

20 theme, fr. théme; fra gr. tbéraa, hvad der er

opstillet, paastand m. m., til tithénai, stille,

sætte; om forb. som variation af, variere

et tema, se Variation, variere) I) O det

element i, den side (del) af et emne, der

har central betydning i fremstillingen, er det,

som fremstillingen dybest set drejer sig om;
den til grund liggende tanke ell. idé;
grundtanke; ogs. (og nu olm.): stof, der

gøres til genstand for behandling i tanke ell.

30 (især) tale, skrift olgn.; emne (1.3). Fr
Horn.SomnPoet.92. Stats-Sager og Stats-

Forandringer ere blevne Dagens store Thema.
Birckner.Tr.l72. Han lod de højere The-
macr (o: konversationsemner) Ugge. Tops. £75.

11.248. (digtet behandler et) tusind og atter

tusinde Gange onisunget Thema (Brandes.
11.36: Æmm). Brandes.Dn.201. jf. bet. 2:

(Vilh. Grønbech) angiver . . nogle af Grundt-
vigs Temaer, spiller dem igennem, belyser

40 dem snart ud af Hjertets Grebethed, snart

med en let kritisk honi. HalKoch.Lidtaf
hvert.(1940).96. (twvelleriws) Grund-Tema.
Hjort.KritLit.il 1.176. Brandes.X.500. || spec.

om gennemgaaende idé, grundtanke i en
prædiken. I Aften gav Gud mig . . et

kosteligt Thema (til en prædiken). Grundtv.

B.I1.5. En af Alanus' Prædikener . . hvis

Tema er Rædslen for Vi\u\.OFriis.Litt.l74.

en Prædiken-Krans, sammenholdt af et

50 Ledetcma..sm«<.'^/6. || (;/. hv. tema, stil(e'

opgave); nu næppe br.) emne, som er givet

til videre behandling; opgave. VSO. jf. Meyer.*

2) (jf. Motiv 2.8; j^ musikalsk tanke,
som er saa vidt udarbejdet, at den er i stand

til at opfattes for sig og efterlade et bestemt

samlet indtryk; ogs. om mere sammensat
musikalsk sætning, der tjener som udgangs-

punkt for en videre udarbejdelse i større for-

mer, ell. om fuldt afsluttet, mindre musik-

to stykke, der danner grundlaget for forsk, selv-

stændige omformninger, variationer; endvidere

om motiv (2.8) (jf.: Grænsen mellem Be-

grebet Motiv og Tema trækkes ikke strængt

i Musikernes Kreds, og Udtrykkene benyttes
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ofte i Flæng. EAbrah.T.44). Thielo.M.ll.

HPanumB.ML.*666.
Te-mand, en. (ænyd. (1698) d. s.;

foræld.) vært i et tehus. adskillige fornemme
Folk, som en Theemand, en Viintapper.

Holb.Ligbeg.4sc. VilhBang.LS.258. -ma-
skine, en. (jf. u. Maskine 1.2J indretning,

hvori det til te (ell. andre varme drikke) for-

nødne vand varmes ell. holdes varmt. vAph.
(1759).481. (hun) bad Pigen om flere Gløder

til Thomaskinen./n(7.i5;i^.//.62. Const.GH.

12. skænke (vand) paa temaskinen, se

skænke l.i. temaskinen snurrer, se II,

snurre 1.4.

temmeligr, adj. og adv. ['tæmoli] ell.

(dagl. ogs.) ['tæmli] jf. stavemaaden temlig
(Ctt.l856ogl862.(HCAnd.BCÆ. II. 144.236).

VVed. (Literatur og Kritik. IH. (1890). 371)

.

HPEHansen. Graaog grønneDaarer.(1933) .7)

.

intk. -t ell. (nu især dial.) d. s. (et temme-
Ug Stykke Yei.Oehl.XXY194. Bornholms
Tidende.^*/il929.1.sp. 5); adv. d. s. ell. (nu
1. br., dadlet: Heib. Fros. VIII. 415) -t (Hrz.
Breve.l. HCAnd.(1919).I.190.V52. EJessen.

RI.103. Østrup.AH.250) ell. (f) -en (Holb.
Pern.III.5. Slange.ChrIV702. KSelskSkr.I.

292; dadlet: Heib.Pros.VIII.415). {ænyd.
tem(m)elig, som adv. ogs. temmelige(n) (H
Mogens.), sv. tåmlig, ret stor, taalelig (fsv.

tåmeliker^, og (adv.) tåmligen; fra mnt. tem-
(m)elik, passende, (adv.) tera(ra)eliken, der er

sa. ord som mht. zimelich, nht. ziemlich, og
hesl. m. mnt. tem(m)en, sømme sig (hvorfra
ænyd. tem(m)e, passe for), oht. zeman, nht.

ziemen; jf. tam, tæmme; grundbet.: passende;
m. h. t. bet.-udviklingen sml. II. føje, I. jævn
(6), maadelig || bet. 2 er nu hovedbet.)

I) som adj.; egl.: af passende, rigtig(t)

størrelse, omfang, mængde, betydning, grad
olgn.; nu (næsten) kun: som m. h. t. stør-
relse, omfang, mængde, grad, værdi,
kvalitet olgn. ligger imellem to yder-
punkter ell. tilhører gennemsnittet,
mellemslagsen; af mellemstørrelse, -kvali-

tet, middelgrad osv.; hverken særlig stor ell.

lille, god ell. daarlig, stærk ell. svag osv.; ofte

spec. (m. fremtrædende positiv bet.): ret, tem-
melig (2.1 ) stor, god, stærk osv. I.l) (nu 1. br.)

som attrib. (især knyttet til et subst., i hvilket

et adj.-begreb er stærkt fremtrædende), naar
hånd døer, saa arver jeg temmelige Midler.
Holb.Tyb.V12. Min Appetit var allerede paa
dette korte Stykke Vei stegen til en temmelig
Høide. Bagges.L.I.23. Herinde har vi idag
lidt Regn og temmelig Blæst. Grundtv.B.II.
80. (han) havde altid drevet Gesjæften til

sine Kunders temmelige Utilfredshed. JaA;
Knu.Jy.II.241. Heltens to første Universi-
tetsaar skildres i temmelig T)etaÅ\. Rubow.
(BiogrL.^XV11.616). Feilb. Blot han nu
faar sin Ungkarlebolig i saa temmelig
Nærhed, at Fruen ikke behøver at faa vaade
Fødder, naar hun skal til Stævnemøde i

Regnvejr. 7i3/ic;».i^.92, 1.2) (nu næppe br.

(i rigsspr.)) som præd. det er temmelig med
ham (o: han er ved at komme sig).Moth.T69.
omendskiønt det var vel noget skarpt og
skiændigt,

|
Som du befoel, saa var den

Straf dog temmelig. jPaisi.Ovid.34. være brav,
fix . . slet, temmelig (o. s, v.) i sine Sager
(ell.) i den og den Yidenskiih.Høysg.S.151.
m. fremtrædende nedsæt, bet.: fra Vanløse maa
han (o: præsten) ej tage (tiende) in natura,

10 efterdi deres Korn er kun temmeligt. Cii.

1768.(AarbKbhAmt.l923.7). 1.3) (nu næppe
br. i rigsspr.) brugt substantivisk; især m. ^
bet.: hverken meget ell. lidt; spec.: ret, tem- m
melig (2.i) meget. Nu har vi temmelig at
bestille baade I og Jeg. KomGrønneg.II.297.
Blich.(1920).XIV65. BornhOS.

2) som adv. 2.1) som (grads)adv. ved adj.,

adv. olgn., som udtr. for, at en egenskab er

til stede i ikke særlig høj ell. stærk (men
20 heller ikke særlig ringe) grad: forholdsvis;

ret (V4.5); rigtig (sp.l045^^); ganske (II.

2.8); ofte m. fremtrædende positiv bet., og
(dial.) m. bet.: i høj grad; meget (CReimer.
NB.336. Feilb.). Mand kand disputere, om
jeg døde til Lands eller Vands; thi jeg gik
temmelig fugtig (o: drukken) af denne Yer-
den. Holb.Jep.II.l. *Der gaaer en Fyr i rød
Mundering,

|
Han har nok en temmelig smal

Fortæring. PMøll.(1855).I.49. Beaumonden
30 ligner sig temmelig meget overalt i Verden.

CBernh.VII.il. Træet . . gaar med sine

Grene temmelig op a.d. Bredsted.Pom.il.2 15.
„Jeg har dog hørt sige, at han skal være
temmelig ubestikkelig." — „Ja netop tem-
melig !"jBMc/f;i.Godit7/e£j/.f'i937;.4(?. (jarg.:)

Valby Kro,
|
den er forholdsvis temmelig

go\Sommerrevuen.(1892).13. for temmelig
nylig, ^blive osv.) temmelig slukøret, det
er temmelig stift, se nylig 1.3, slukøret 2,

40 stiv 4.7. t »^r •i^r o? nogen Vished for

denne Efterretning?" — „Jo, temmelig
nok. Hånds egen Broder . . har self sagt i

det."' JRPaulli.SB.53.
\\

(sj.) ved adj. m. >

absolut bet.: saa godt som; næsten, (kirken

blev) opført igjen i en temmelig gothisk Stiil.

CBernh.III.15.
||

foran præp.-led, der anven-

des som præd. Være temmelig til Alders.

Høysg.S.206. *Han er temlig i Humør,
|

men hans Tunge er lidt tør. Hjortø.(BerlTid.

50 Kv.^'/»1919.2.sp.2).
II (jf. VI. saa 6.5; sml.

u. bet. 2.2) i forb. saa temmelig, det ene

Aarhundrede blev saa temmelig det andet
]xgt. Engelst.Qvindekj.il. (han) stod saa tem-
melig alene med sin Opfattelse. J.«diV^x.ilfJ.

11.213. Skoene (var) saa temmelig udtraadte.

AaDons.S.70. \\ spec. som (eksamens)karakter

(jf. god 3.1^; temmelig godt ell. (som
subst.) et Temmeliggodt, flt. -er (D&H.)
(nu næppe br. temmelig god: 2 Temmelig

60 gode. MR.1832.117); alm. forkortet tg, udtalt

['te'ige^] hvortil flt. -er ^Karakterbogen skulde

forevises min Far . . Et Par tg'er kunde
passere, men et mdl. . . nedkaldte uvægerlig

Mishandling af min arme Bsigdel. Christmas.
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K.I.30). Engelst.UnivA.1806.I.108.tvl. HC
And.(1919). 1.329. Leop.Er.1.47. m. nærmere
bestemmelse ved forhøjelses- ell. formindskelses-

tegn: t'x (t(emmelig) g(odt) (med) 'kryds),

tg? (t(emmelig) g(odt) (med) 'sporgs) ell. nu
alm. (jf. Bek.Nr.l28*/,1871. Anordn.Nr.91
'*U190i.§5): tg+ (t(emmelig) g(odt) 'plus),

tg-f- (t(emmelig) g(odt) 'minus), se Kryds
(1.1.3) osv. jf.: om Stersteparten af Lærerne
kan det roligt siges, at deres Kvalificationer

som Ungdorasopdragere ikke var til mere
end tg-^.Pont.D.55. 2.2) fgldgs.) som adv.

knyttet til et verballed ell. Hl hele meningen
(sætningen) ; dels: til en vis grad; især: i

ret høj grad; i ret stor udstrækning; ret,

temmelig (2.i) meget; ogs.: saa nogen-
Itmde; omtrent; saa godt som. en Historie,

som temmeligen har forrykket vore Concep-
ter.Holb.Pern.III.S. Beate var forlovet med
en ung rig Mand . . som hun behandlede
temmelig med R\T\seågt.Gylb.(1849).IX.21.

P'aderen var død for adskillige Aar siden, og
de havde trukket sig temmelig tilbage fra

\erden. Tops.US.11.211. (husjomfruen var)

noget skabagtig og ikke fri for at gjere sig

lækker for den gamle Grosserer, som imid-

lertid gjorde temmelig Nar af hende. Luis
Bramsen.0.48. \\ dels (nu sj.) som maades-adv.:
nogenlunde (2.i); ganske godt. Ey Pa-
mela, du skriver smukt og du bogstaverer
og temmelig (eng. orig.: tolerahly). Pamela.
1.5.

II (jf. VI. saa 6.8; sml. u. bet. 2.\) i forb.

saa temmelig. Moth.S7. „Kjender du disse

Tanter noget neie?" . . „Saa temmelig."
PAHeib.Sk.III.143. Man sad saa temmeligt
i Morke deroppe (o: paa teatrets maskinloft).

HCAnd.(1919).V52. „Du var dog ikke noget
rent Barn!" — „Aa jo — saa temmelig."
RodeDg.16. Jeg . . forstod saadan temme-
lig at behandle . . Godsforvalteren. JforcA.

LL.23.

I. Tempel, en. ['tæm'&(3)l] hett. f.

tenip(e)len; flt. templer, (ligesom no. tem-
pel, SV. tånipel gennem ty. tempel af fr.

tfTiiple (nu: tempe, tempia^; oprindelse
H->i:ker; væv.) apparat, som haandvæveren
iir)if}cr til at spænde tøjet ud med under væv-
umqen for at holde bredden; spændeiræ (1).

SordConvLex. V521. Wilkens.MT.302.
II. Tempel, et ell. f en (Falst.3.52.

.ISneed.IL21H.292. Orundtv.PS.III.38. jf. U-
nn.ar.II.64). fitæm'i(o)l] hest. /. temp(e)let;
flt. templer dl. ^s;./ terapeler (Pfiug.DP.

'''^''J ell. (maatfke tsær til fk.-formen; nu
'"I i.,,e hr.) temple (Suhm.0.328. liein.66).

(glda. (en, et) tempel (HellKv.47), (et) tem-
pfl (Mand. 44. 95); (gennem mnl. tempel,
osaz. tenipal^ af lal. templum, helligt om-
raade m. m.)

I) (jf. Kirke 1) større, anselig bygning,
indviet til en guddom (hvis billede er op-
flillrt deri, og hvis bolig bygningen undertiden
fi)t<rs for at være), ell. (og) bestemt til

(offentlig) gudsdyrkelse, gudstjeneste;

i videre anv. (jf. Helligdora 3^ om sted ell.

omraade, som er bestemt til religiøs brug, er

indviet til gudsdyrkelse; især i flg. anv.:

I.l) bygning, anv. til gudsdyrkelse hos old-

tidens folk (fx. persere, ægyptere, grækere,

romere, keltere) ell. (i nutiden) hos heden-

ske, ikke-kristne folk. opbygge altere og
lunde, og afguders templer (1871: Af-
gudsteraplerj. lMakk.l.50(Chr.VI). Lykkens

10 Tempel. Ew.(titelpaa fortælling. 1764). (en)

Høitidelighed, hvormed de vestalske Jom-
fruer omsider beæredes, naar de havde ud-

tient i Terapien, Jun^e./fiS. den store Gud-
indes Dianæ Terapel (1907: Helligdom^.

ApG.19.27. Dette muselmanske Tempel er

en . . stor '^ieenhygmng.Goldschm.NSU.VII .

167. FrPoulsen.6D.146. 1.2) den hellige byg-

ning, som kong Salomo lod bygge i Jerusalem,

og som var den jødiske hovedhelligdom indtil

20 Jerusalems ødelæggelse; ogs. om hver af de

senere paa samme sted opførte bygninger til

jødisk gudsdyrkelse. Guds Lampe sluktes i

Herrens Tempel (1931: Helligdom^, hvor
Guds Ark y&r. lSam.3.3. Da tog Dievelen

ham (o: Jesus) med sig til den hellige Stad,

og satte ham paa Tindingen af Templet
(Chr.VI: terapien; 1907: paa Helligdom-

mens Tmde).Matth.4.5. *Den Tempel rejste

Salomon
| Saa høj og prnd. Grundtv.PS.III.

30 38. Buhl.JerusalempaaKristiTid.(1886).20.

jf. bet. 2: jeg saae intet Terapel i den (o: i

det himmelske Jerusalem), thi dens Terapel

er Herren, Gud, den Almægtige, og Lammet.
Aab.21.22. 1.3) (mi sj.) gudehus i den nor-

diske oldtid i hedenskabets tid; hov (VLl).
JSnecd.I.112. Suhm.O.280. (Haldor) byggede
. . et Tempel til Guderne nær ved Helge-

fjeld. //awc/i.F^./. OpfB.*I.463. 1.4) (nu
højtid, ell. poet.) bygning, indviet til en

40 kristen menigheds gudstjeneste; kirke; især:

større, anselig kirke, (ofte i forb. som her-

rens tempel. Kingo.SS.IV.161. Orundtv.

Udv. 1.229). denne Tempel (o: Frederiksborg

slotskirke). EPont.Atlas.il.308. det samme
Guds Ord . . har været for mig derude i de

simple Kirker, og her i de hoie Templer.

Mynst.Præd.(1834).20. (den) Stilhed, som
i de catholske Templer er s&a velgj »rende.

Winth.VIII.91. || om andre religiøse sam-
so funds (sekters) bedesale ell. forsamlingshuse.

Betsaida . . Tempel for spiritistisk Broder-

skab. rra;j.*/.320. Frelsens Hær . . har

Hovedkvarter (Kontorer og Tempel) i Fre-

deriksberg AiU. smst.566.

2) billedl. anv. af bet. 1. den hele Natur
forekom dem som et Tempel. JSneed. 1.311.

han bor i et sandt Tempel (o: en pragtbyg-

ning). D&H. 2.1) (bibi, relig.) om himlen
ell. hele verden som guds bolig, jeg raabte til

60 min Gud, og han hørte min Høst af sit fChr.
VI: sin; Tempel (1931: fra sin Helligdora;.

2Sam.22.7. *(guds) Tempel er det vide Rum,

I
Naturen er hans WeWigdom. Salm Ilus.20.

1. CPramGad.Skolen,Kirken ogKirkegaarden.

XXIII. Kpntrykt *•
, 1046 61
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(1837).19. 2.2) (rclig., højtid.) det jromme,
troende menneskes hjerte, sind som guds ell.

helligaandens bolig. Vide I ikke, at I ere

Guds Tempel, og Guds Aand boer i Eder?
lCor.3.16. Brors.75. *Lad mig Hjertets Tem-
pel smykke

|
Med min Tro, min Kjærlighed 1

Timm.ChristeligeSange.(1852).87. 2.3) (høj-

tid., poet.) sted ell. bygning, hvor en ting, et

forhold i særlig grad findes, hører til, har

hjemme, ell. som i særlig grad præges af et lo

vist forhold, en vis ting; bolig; hjem(sted).
(især i forb. m. gen. ell. præp.-led m. for,

som angiver den ting, det forhold, der præger

ell. hører til stedet), den Dyd, der har sit

Tempel i hendes ædle liieTte.Ew.(1914).IV
311. *(du) mit Hjem til Tempelet for Fred
indvier. FGuldb. 1. 4. *Her under Nathimlens
rolige Skygge

|
Vil vi, o. Frihed! dit Tempel

opbygge. Wtn</i./J. Nutidens unge Køben-
havnere betragter Kirken som et Vankun- 20

dighedens Tempel. Pon<.LP.F//.3i. mangen
god Stad, som for egen Regning byggede
Lasten Templer (0: indrettede autoriserede

utugtshuse), har dog naturligvis følt sig

moralsk trykket. HAIafthiess.DK.9. gøre en
hytte olgn. til et tempel, gøre jævne om-
givelser til hjemsted for skønhed, ædle, skønne
følelser olgn. en lille Hytte, som hendes jom-
fruelige Nyslen . . helligede til et Tempel.
Bagges.DVX.59. Heib.Poet.VIII.346.

\\ (jf. 30

Kunsttempel^ om sted ell. bygning, hvor en
kunst ell. videnskab dyrkes. LTid.1750.158.
Videnskabens Tempel (var ikke) denne over-
veiende praktiske Mands rette Hjem.Le/im.
1.34. dette udmærkede Tempel for natur-
historisk Viden (0: Zool. Museum). BerlTid.
*U1925.Aft.2.sp.l. især om teater, spec. i forb.

Thalias, Thaliæ (Tode.IX.323. OBenzon.
FE.31) tempel Heib.Pros.V1.164. VilhAnd.
BM.ll.

II
om tankebygning, organisation, den Vo

nødvendige Grundvold, uden hvilken man
bygger Kundskabens Tempel . . i Lxiften.

Molb.F.319. der (bliver) således kun lidet af

Baggesen at forunde Plads i hint den danske
Poesies Tempel. Hjort.KritLit.1I.lviii. Fol-
keforbrødringens Tempel (0: folkeforbundet).

Brandes.TD.21. 2.4) (især bygn.) mindre,
tempellignende bygning, navnlig bygget i

anlæg, park olgn. og tjenende dekorative for-

maal. JHSmidth.Haver.39. I Landskabsgart- 50
neriets første Tid ansaas Tempel for en uund-
værlig Dekoration i en større Fsirk. HavebrL.*
11.431. Elling.RH.76. jf. Apistemplet som
navn paa bygning i Frederiksberg have, se

Trap.*1.377. 2.5) (1. br.) om (rummet under
trækronerne i) en skov. jf.: det dystre Løv-
tejxwe\.BøvP.(LandeogFolk.I.(1910).582).
Tempel-, i ssgr. (sj. Tempels-, se u.

Tempeldør;, af II. Tempel, især (bibl, hist.,

etnogr.) i bet. I.1-2; saaledes (foruden de ndf. eo
anførte) fx.: Tempel-alter, -bygger, -fest,

-forgaard, -form, -gaard, -gavl, -indgang,
-mur, -plads, -portal (se u. Portal^, -skæn-
den(de), -skænding (se skænde sp.1422*''),

-stil, -søjle, -tag, -tinde, -trappe, -vindue,
-væg; endvidere (poet. ell. (g) adj.-ssgr., der
rummer en sammenligning, som: tempel-
dyb (stilhed) (Kaalund.60), -høj (pille)

(PMøll.(1855).I.65), -kolig (JPJac.ll.
171); jf. ogs. TemTpelstilhed. JVJens.HH.
54. -blok, en. [II.I.2] blok (2), bøsse, hvori

gaver til tempelet kunde nedlægges, han satte

sig lige over for Tempelblokken (1819: Tem-
plets Kiste^ og saa, hvorledes Mængden lagde
Penge i Blokken. Marc.12.41 (1907). -bre-
de, en. (sj.) krænkelse af freden i et tempel;

overf., om krænkelse af, hvad der er helligt;

helligbrøde (2). Alene Tanken herom er Tem-
pelbrøde. BøvP.(Tilsk.l921.II.99). -bae, en. |
bue, hvælving i et tempel. *de mørke Tempel-

"

buer (i et vendisk afgudstempel),
|
Hvor

Radegast paa Thronen stnaer.Ing.VSt.136.

VSO.
II

billedl *0 skjønne Dag (o: 2. april

1801)1 med lyse Træk
(
Du straale skal fra

Rygtets Temipelhue. FrSchmidt.D.llO. *Den3 M
(0: himlens) lyse Tempelbuer

|
Gaaer over fl

viden iord. Ing. Reiselyren.I.(1820).266. især

(jf. II. Tempel 2.5^ om (rummet under) høje

trækroner. *I Skovens Tempelbue. 7/et&.Poe<.

1V48. NM0ll.VLitt.III.2o2. -bygning,
en. I) opførelse, bygning (l.i) af et tempel.

AOlrE.NG.539. 2) bygning (2.i), bestemt til

og brugt som tempel. ConvLex.XVIl.130.
TroelsL.XIII.19. -celle, en. (m. lat. form
-cella. FrPoulsen.OD.19). (jf. Celle I.5;

arkæol.) hovedrummet i en tempelbygning
(hvor gudebilledet stod), den med Søjler om-
givne Tempelcelle. OpfB.'1.407. -dans, en.

dans i et tempel som led af gudstjeneste, re-

ligiøs fest olgn.; billedl.: en ekstatisk Tem-
peldans (0: om myggesværmen). KnudPouls.
BE.72. -danserinde, en. kvinde, der ud-

fører tempeldans. UnivProgr.1944.11.6. -dør,
en. (nu sj. Tempels-, se ndf.). {ænyd. d. s.;

jf. Kirkedør sp. 366^*) dør ind til ell. i et

tempel; især (ofte i best. f.) om et tempels

hovedindgang. Frank.SD.45. ham satte de
dagligen ved den Tempel-Dør (Chr.VI: tem-

,

pels-døren; 1907: den Dør til Helligdom-
|

men^, som kaldtes den skiønne.^pG.3.2.
billedl.: *Man ind af Ærens Tempel-Dør

|

Igiennem Dydens Tempel
|
Indlades. G^raaft.

PT.1.317. adskillige Steder (i Kingos verds-

lige digtning) hævde sig Plads indenfor Poe-
siens Tempeldør. RichPet.Kingo.(1887). 156.

-fred, en. fred (l.i), særlig fredhellig til-

stand, som bør herske, ell. som man har krav

paa i templet. Brud paa TempeLfred. ^Jessen.

RI.75. SMich.B.37. -gang, en. spec. (jf. II.

Tempel I.2; katolsk-kirk.) i forb. Mariæ
tempelgang, Maries vandring til templet

efter sin renselse (Luc.2.22). Tilsk.1937.11.

204. navnlig om festen herfor: Mariæ ren-

selsesfest; kyndelmisse. KathUgebl. 1922,347.

-gode, en. [II. 1. 3] (sj.) hedensk præst i Nor-
den; gode (I). Hauch.V327. -hal, en. (nu sj.

-halle. Staffeldt.D.1.345. se ogs. ndf.). (hoved-

delen af en) tempelbygning. Levinsen.Real-
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Concordants.(1854).345. HagMX.Ul. i sam-

menligning: Det er jo som en hel Tempel-

halle (o: om en æresport), bygget af Bøgens

friske Grene og Skovens vilde Blomster.

ThotnLa.DelyseNætt€r.(1875).71. \\ (jf. II.

Tempel 2.z) billedl. *hvo kan mindes Alle,

I
Som fra denne Tempelhal (o: Universitetet)

gik wi\. Ueih.Poet.IX.107. -herre, en. i)

[II. 1.2] {ænyd. d. s.; jf. -ridder; hist.) med
lem af en

hvis opr. bolig laa i nærheden af Salomos

tempel i Jerusalem, det (var) blevet til

et Ordsprog at sige om en Drukkenbolt,

at han fvlder sig som en Tempel-herre.

Holh.Kh.799. Brandes.Volt.1.478. jf.: de

samme repræsentative Gevækster har man
baade i Forgemakket til Diktaturet og inden-

for dettes Tempelherrer. AsgerKarstensen.Et

LiviPolitik.(1940). 124. \\ hertil Tempel

-ridder, en. (1. hr.) tempelherre. JBaden.
FrO. Meyer.*1073. || hilledl. Forbrydere kan
tilrive sig Magt over Nationer og forvende
Værdier og volde Skændsel og Kval, saa der
kaldes paa Tempelridderen i oa. KMunk.OS.
133. -ram, et. (jf. -celle^ hvert af rummene
i en tempelbygning; spec. om hovedrummet.
Sal.XVIII.258. Ez.41.4(1931). -røver, en.

(jf. u. Kirkerover; sml. -raner, -tyvj. Kierk.P.
t 1119 stiftet riddermunkeorden, {o IY7. ApG.19.37(Chr.VI: kirke-rover; 2907.-

Tempelranerj. -sangøer, en. Esr.2.41og7.7

(1931). -skat, en. skat, afgift til et tempel;

spec. (jf. II. Tempel I.2; bibl.) om en jødisk

afgift; ogs. om et tempels skatte. Goldschm. VII.
163. Ypperstepræsterne toge Sølvpengene
og sagde: „Det er ikke tilladt at lægge dem
til Tempelskatten (1819: i Templets Kiste;

;

thi det er Blodpenge.'' Matth.27.6(1907).
-skænder, en. (jf. u. Skænder 2) person,

herre-orden, -ridder. 2) [II.I.3] (sj.) stor- 20 der ødelægger ell. vanhelliger et te7npei. Hauch.
mand, der havde herredømmet over et tempel.

navnegiveren (0: guldhornets „Hletoagastin'')

har været en fornem tempelherre, der i sit brod

har halt såvel en runemester som en guld-

smed. L.Iac.(Aarb.l940.69). -has, et. (ænyd.

d. 8.) (hoveddelen af en) tempelbygning, et

iempél. Levinsen.Real-Concordanis.(1854).344.

de (fundamentmure), der hører til det egent-

lise Tempelhus, Cell&en.StSprO.Nr. 175.9.

111.254. CKMolh.Dante.il. 145. jf. tem-
pelskændersk (Larsen.), -skænderske
(KMunk.EI.91). -søvn, en. if. folketroen:

det, at en syg overnattede i et tempel, en kirke

ell. paa et andet helligt sted i den hensigt at

opnaa helbredelse. Meyer.^266(u. Incubation^,
Sal.*XXIII.224. -tjener, en. person, som
har en (især: underordnet) bestilling ved et

tempel; m. h. t. forhold i oldtidens Græken-

II
mindre, om et tempel mindende bygning; 30 land og Forasien: person, der stod i en gud-

tempel (1 1.2.4). Vort hjemlige Hovedexempel
paa . . ædle og virile Tempelhuse i Haver
er Apistemplet. Elling.RH. 76. •h'vml\ingf

en. (jf. -bue;. VSO. *Da skal din Himmel
blaa

I
Som Tempelhvælving 8ta.&. Birkedal.

(SalmHj.32L4). -ild, en. ild, baal, an-
ttr-ndt i et tempel til et religiøst formaal.

|| (jf.

II. Tempel 2. 3; hilledl. Han rejste ud i Pro-

vinsen som Skuespiller . . med en flammende

doms tjeneste, spec: som udførte det lavere,

underordnede arbejde; hierodul (jf. -træl;. PG
Fibiger. Overs.afSophokles.I .(1821). 182. Sal'
XI.438.

II (jf. II. Tempel 1.4 og Kirketjener^

m. h. t. forhold i kristne kirker, han (ønskede)

at man ikke betragtede ham som . . Præst,
men som en Bonde, der . . havde faaet et

Æres- og Tillidshverv overdraget af Menig-
heden, lian plejede selv at kalde sig dens

Tempelild i sit Hjerte. Brodersen.(Moderne w „Tempeltienei''. Pont. FL.274. Holstein.GM.
da.Prosa.(1930).24). -indvielse, en. Ka
per.

II
hertil TempelindTielgeg-fest, jødisk

fest, som fejres til minde om templets renselse

aar 165 f. Kr., efter at helligdommen havde
været krænket. Sal*XXII1.224. -land, en.

(hellig) lund, der omgiver et tempel; ogs.:

lund, indviet til gudsdurkelse. Offcrilden døde
hen i Roms og Grækenlands Tempellunde.
M Kirkegaard. PositivReligion.(1930). 10. -or-
den, en. (hist.) tempelherrernes orden.

Moth.T69. Holb.Kh.799. MO. -pavillon,
en. (bygn.) mindre, om et tempel mindende byg-

ning; tempel {U.2.4). Elling.RH. 70. -port,
en. (jf. -dør og u. Kirkeport;. Sal'XXIII.
222. Ez.44.11(1931). -præst, en. præst, som
gør tjeneste i et tempel; spec. (jf. II. Tempel
1.8; nu sj.) m. h. t. forhold i kordens oldtid:

Hofgoder, d. e. Tempel-PTssnier. Suhm.Udtog.
9. Wim.Run.II.349. -ran, et. (jf. u. Kirke-

71. nedsæt.: Tempeltjenere (o: klokkere, gra-

vere, kirkebude olgn.) i blandet Selskab.

FBon.(hoglitel.l899). \\ (jf. II. Tempel 2.i)

overf. denne Poesis ydmyge og beaande-
de Tempeltjener. BerlTid."/itl920.Aft.3.sp.l.

Tempclt'ienere.GyrLemche. (bogtitel. 1926-28).

-tjeneste, en. det at tjene ved et tempel
ConvLex.XV11.130. de Præster, der hellige

hcin Livet til Tempeltjeneste, C/»m<ma«.X?<

50 AariSiam.(1894).90. (jf. II. Tempel 2.8;

hilledl: hun (fulgte) ham (o: Rahbek) i

(Jæstfrihedens Tempeltjeneste. TroelsL.BS.
11.104. Theaterbosoget er (for italieneren)

en Hverdagsbegivenhed, ikke en „lempei-
t']eneste".UnivProgr.l942.I.33. -træl, en.

ufri person, der er lempcltjener. Esr.7.7

(1931). -tyv, en. (jf. -raner, -røver;. Fr
Poulsen.OI).22. -vafft, en. (person, der ud-
fører) vagttjeneste ved ell i et tempel, du skal

ran; tyieri af gemlande, der opbevares paa (ell. 60 tage Syndoffertyren og brænde ved Tempel
horrr til) et indviet sled (et tempel). 2Makk
4.39(Chr.VI: kirke-ran;. VerdenOD. 1.333
•raner, en. (jf. -ran samt -røver, -tyv;
ApG. 19.37(1907; 1819: Tempel- Rover;

vagten. E2.43.2i (1931). -vielse, en. (jf.

u. Kirkevielso 1) d. s. s. -indvielse; t forb.

tempelvielsens fest, om tempelindvielses-

festen. Tempelviclsens (1819: Indvielsens;

61*
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Yest.Joh.l0.22(1907). \\ hertil Tempelviel-

seB-Iest, d. s. s. Tempelindvielsesfest. Nord
ConvLex.'VI.GlO. -vos^ter, en. person, der

udfører vagttjeneste i ell. ved et tempel. S&B.

jf.: de Ephesers Stad er Tempelvogterske
(Chr.VI: tempels besorgerske; 1907: Tem-
pelværge^ for den store Gudinde Diana.

ApO.19.35. -værge, en. d. s. ApG.19.35

(OGuldh.). smst.(1907; se u. -vogter^.

Temperament, et ell. f en (LTid. lo

1724.573. Clitau.IR.13). [tæmi(8)rBimaa]

best. f. -et [-'man,'a<] flt. -er [-'mai^'ar] ell.

(m. fr. form) f -s (Ruge.FT.332). (ænyd.

d. s.; fra fr. temperament, af lat. terapera-

mentum, passende blanding, til lat. tempe-

rare, se temperere)

1) (egl. anv. m. henblik paa den af den gr.

læge Galenos fremsatte lære om, at et menne-

skes fysiske og mentale tilstand var afhængig

(bestemt) af blandingen af legemets fire væd- 20

sker, kardinalsafterne (blod, slim, gul galde

og sort galde); m. h. t. bet.-udviklingen sml.

Humor; især O) et levende væsens, især et

menneskes fremherskende, faste, va-

rige, (ligesom) naturgivne og natur-
bundne, af den fysiske konstitution (fx.

nervesystemet) bestemte følelsespræg, sinds-

beskaffenhed, saaledes som det (den) ytrer

sig i hele livsindstillingen og livsførelsen, i

optræden, handling, reaktioner olgn.; ofte om 30

saadan sindsbeskaffenhed betragtet som (for-

mentlig) typisk (jf. ndf. 1. 40 ff.). I.l) i egl. bet.

Holb.Ep.IV.lOl. Denne Definition (hos Zola),

at Kunstværket er et Stykke Natur, set

eller opfattet igennem et Temperament, er

frisk og tiltalende ved sin Simpelhed. JBran-

des.(Tilsk.l887.659) (jf. VilhAnd.Litt.lV.212).

Det (0: hvordan man bruger sine penge) er

vel en Sag om Temperament og Smag!
NisPet.SG.268. flegmatisk (VSO. Vore «
Sygd.I.Sf.), kolerisk (Overs.afHolbLevned.

13. Ew.(1914).IY272), melankolsk (s. d.),

sangvinsk (s. d.) temperament. || i abs.

anv., om livlig, levende ell. lidenskabelig,

stærk ell. heftig, voldsom sindsbeskaffenhed;

spec. om liv, (aands)livlighed, varme, liden-

skabelighed hos en udøvende kunstner. Kata-
rina havde da vist ikke Temperament skabt.

ThitJens.Ørkenvandring.(1907). 148. Meyer.*

Il
m. h. t. (højere) dyr. Hestens Temperament. 50

LandbO.Il.601. Temperament, Livlighed hos
en i2i,gth.unå.DJagtleks.l287. I.2) person,

der er i besiddelse af et vist (nærmere angivet)

temperament, han var . . et stærkt Tempera-
ment. Drac?iwi.F.7/.i52. Hs. Majestæt (o:

Napoleon) var et impulsivt og kolerisk Tem-
perament. Leop.(TZ.2.

II
svarende til Tem-

perament 1. 44: Giulio II . . var hvad Leo
(X) aldrig kunde kaldes, et Temperament.
Brandes.MB.7O

.

2) f maadehold; middelvej; mellem-
vej. Moth.Conv.T48. Holb.MFbl.37. (man
burde) ey staae paa det alleryderste, men
slaae noget af, for at finde et Temperament

og en Middel-Yey. Slange.ChrIV1054. Meyer.^

3) t om et lands, en egns klima. LTid.
1729.205.

Temperament(s)-, i ssgr. (især (s)

af Temperament l.i
; fx. (filos., især for-

æld.) betegnelser for naturegenskaber og disses

udslag som Temperament(s)-dyd (JBa-
den.DaL.), -fejl (Amberg. VSO.), -svag-
hed (Amberg. VSO.), -synd (JBaden.
DaL. VSO.). -fald, adj. rig paa tempera-

ment (sp.967**); ogs. om handling olgn. den
temperamentsfulde Worm. CSPet. Litt.

616. Han var en temperamentsfuld Mand,
glad i Medgang og vred paa Skæbnen i

Moåga.ng.Buchh.SP.248. billedl.: vort tempe-
ramentsfulde Klima. AchtonFriis.DO.II.239.
de temperamentfulde Skimler. (?;el.r.

365. PoVd937.11.sp.4. -l,ære, en. (fagl.).

Udkast til Temperaments-Lærens Hi-

storie. HermanUertz. (bogtitel.1856). CarlJør-

gensen.FølelseslivetsGrundelementer.(1920).78.

-lø»f adj. (1. br.) som mangler temperament
(sp.967**). (politikeren var) temperament-
løs og hvad man kalder uangribelig, .åsgrer

Karstensen. EtLiv iPolitik. (1940). 87. -men-
neske, et. menneske, der har temperament
(sp.967*''). hans Optræden (kunde) af og
til synes noget ujævn, Temperaments-
menneske som han \&r.JacAnd.Er.II.83.

-rig, adj. rig paa temperament (sp.967**).

Den skønne og temperamentrige Enke
Lucretia (i Holb.Vgs.).HBrix.HK.60.
Temperatur, en ell. (nu næppe br.)

et (i bet. 3: Sporon.Breve.il.282). [tæmJare-
'tu^r] fit. -er. {ænyd. d. s. i bet.: blanding,

ligevægt; fra lat. temperatura, passende blan-

ding, til lat. temperare, se temperere)

1) (jf. temperere 2; nu næppe br.) del at

blande noget (i et passende forhold); ogs.,

konkr., om (passende) blanding. Leth.(1800).

Meyer.^ jf. VSO. og Temperaturvand.

2) t det at holde maade, ikke gaa for vidt;

maadehold. Moth.Conv.T48. At udfinde

denne viise Temperatur, dette hverken for

lidet eller for meget af Magt hos Regieringen,

er . . den sværeste Opgave i ethvert Stats

og Lovgivnings System. fitVc7cner.rr.47.

3) (sml. eng. temperament, fr. tempera-
ment i sa. bet.} J^ den i den praktiske musik
anvendte, ved stemning fremkaldte, afvi-
gelse fra intervallernes fuldkomne,
matematiske ell. akustiske renhed (saaledes

at der paa samme instrument kan spilles

nogenlunde rent i alle tonarter, uden at det

stemmes om); ogs. om tonesystemets indret-

ning efter denne afvigelse. Thielo.M.84. Naar
der . . er opnaaet omtrent 2 Oktaver vel

stemte, kalder man Instrumentet tempereret

eller at det har faaet Temperaturen. Op/B.*

III.538. MusikL.II.386. (u)ligesvævende
temperatur, se (u)ligesvævende.

4) et stof$ ell. et legemes tilstand med
hensyn til varme (ell. kulde) objektivt

angivet i forhold til (ved hjælp af) et vist.
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forud vedtaget nuialesystein; varmetilstand;
varmegrad; spec. og (dugl.) især (og ofte

tiden luermere bestemmelse) om luftens varme-

grad ell. om et levende væsens legemstempera-

tur (se bet. 4.2-3^. 4.1) i al alm. AWHauch.
(1799).243. I 20—30 M. Dybde er Jordens

Temperatur konstant Aaret rundt. Uss.Alm
Geol.17. en Stjernes Temperatur. LupJauJ.iS'.

340. kritisk temperatur, se kritisk 2.3.

4.2) ovi luftens varmegrad. Primon.Lexi-

eon.(lS07). Temperaturen ved Havfladen.

OpfB.UV467. De to første Dage byder

fiaa Solskin, men smaa Temperaturer. Poi.

*/»1932.3.sp.l. 4.3) om et levende (dyrisk)

væsens (et menneskes ell. et dyrs) legems-

varmegrad. man (undersøger) med Thermo-
metret den Syges TemperntuT. PhysBibl.

XXV11.286. LeopMeyer.FP.16. Jeg har en
noget høj Temperatur i Aiten.ERode. Livels
Ekko.(1944).lll. (hun) gik i seng . . med
næsten 40 i tempersitiii. HNorlev.L.117. || m.
prægnant bet.: højere legemsvarmegrad end
normali (som følge af sygdom med feber).

Maaske ser jeg ud, som om jeg havde Tem-
peratur. Men jeg forsikrer Dem: min Puls

er rolig. ORung.P.247. Er han da alvorlig

svg? Ja, lidt Temperatur har han faaet.

filsk.1925.L346. || tage temperatur(en),
bestemme legemets varmegrad v. hj. af et ter-

mometer. *Hun tog et Pulver mod Hoved-
pinen,

I
og siden tog hun sin Temperatur. »Sv

Claus. MoralskeBørnerim.(1933) .8 . der (blev)

taget Temperatur paa Stuens 4—6 Patienter.

Woel.DO.22. 4.4) (især m) billedl. anv. af
bet. 4.1-3. nogenledes rolige, skjøndt meget
forstemte, endte vi denne Dag, hvis Tem-
peratur havde været saa nstaÅig.Oylb.VIL
320. Fru Heiberg, der levede i den stræn-
poste Selskabsmoral trods den erotiske Tem-
pf-ratur paa Te&trct. EBrand.(Skuepl.63). et

Skrift, hvis Temperatur er over Normalen.
Ijægmandsbladet.*/iil928.1.8p.l. 4.5) t videre

unv. ; dels (sj.) : det at lade noget faa, ell. det

at noget faar en passende (især: højere) varme-
grad, temperatur (4.i); m. h. i. vin, i forb.

»om sætte til temperatur, (han) gik ind
i Spisestuen for at . . sætte Rødvin ved
Kaminen „til Temperatur". Oi2uny.F,9.25.

||

delH (1. br.): aflæmiruj af varmegraderne f.aa
ft Ifrmometer; ogs. (barnespr.) om selve ler-

"'nnrtrei. Skønt Ovnen var rodglødende,
vi.Ue Temperaturen kun faa Grader ude i

^iwcn.KnudAnd.HlI.nO.
5) (jærnb.-jarg.) som forkortelse af oa m.

*a. bel. som Temperaturspillcrum. LSal.XI.
533.

Temperatar-, t »sgr. især i flg. anv.:

I) (nu næppe br.) til Temperatur 1, i ssg.

Temperatar-vand, (mal.) om ei til jord-

faner antendl bindemiddel, som beslaar af en
blanding af vand, lim og husblas olgn. (Kalk.
IV328). Fruent.(1799).IV237. Paparbeide-
ren.(1835).lH5. 2) J" til Temperatur 3; i tsg.

Temperatur-intervaL MusikL.IL386. 3)

(især fugl.) til Temperatur 4.1-3; sadledes

fx. Temperatur-angivelse, -bestemmelse,
-fald, -forandring, -forhold, -forhøjelse,
-formindskelse, -fornemmelse (fornemmel-
se af varme ell. kulde; ogs. d. s. s. -sans. Pa-
num.323), -forskel(lighed), -forskydning,
-følelse (d. s. s. -fornemmelse. VoreSygd.IV
22), -grad, -grænse (De fysiologiske Proces-
ser foregaa kun indenfor visse Temperatur-

10 grænser. Warm.Boi.657. den ovre Tempera-
turgrænse for Liv. LuplatiJ.S.238), -hærde
(IngBygn.l942.34.sp.2), -iagttagelse, -kon-
takt (del af en slags brandalarmeringsappa-
rat, der giver et signal, naar temperaturen

stiger over en vis grænse. OpfB.*IV634),
-kurve (Paulsen.11.636. jf. VoreSygd.L471),
-maaleapparat, -maaleinstrument, -maa-
ler, -maaling, -nedgang, -nedsættelse,
-nerve (med.; om nerve(bane), v. hj.af hvil-

20 ken temperaturfornemmelser føres til hjernen

og rygmarven. Sal.XVn.264). -regulering,
-sans (biol.; om et levende (dyrisk) væsens

evne til at opfatte temperaturforhold. Panum.
324. Lieberkind.DV.H.57 . jf. -fornemmelse,

-følelse^ -skala, -spillerum (spec. (jærnb.)

om spillerum 7nl. to skinneender ved et skinne-

stød, beregnet som udvidelsesplads ved tempera-

turstigning; stødspillerum (jf. Temperatur b).

DSB.Banebygn.(1937).23), -spring (pludse-

30 lig ændring af temperaturen. Frem.DN.153.

Paulsen.II.650), -spænding (spænding, der

opstaar i faste legemer, som udsættes for

ændringer i temperaturen. Sal.'XXIII.229),
-stigning, (en) -straaler ^„Fællesbenævnelse

paa alle elektriske Lysgivere, hvis Lys-

udsendelse direkte skyldes Opvarmning."
TeknLeks.1.540), -straaling (den straalin^,

et legeme udsender ene og alene p. gr. af stn

temperatur. Sal.XVI.786. MKnudsen.Fysik.

w (1923).723), -styrt (se u. Styrt l.e^, -sving-

ning (især i fil., om (hurtige) gentagne sving-

ninger mellem forskellige temperaturer. OpfB.*
1,2.125. AaDons.MV96), -sænkning, -tag-

ning (o: det at lage temperatur (paa en)

(se u. Temperatur i.s). VoreSygd.1.469),

-tavle (tavle, hvorpaa en (patients) tempera-

turkurve indtegnes. Woel.DO.23), -tilvækst,

-variation, -ændring.
temperere, v. jtæmia're'ra] (^ tem-

so pere. teniperet Lvitt.Pflug.DP.1052(men:
tcmpvreTct. smst.618). CH. 1722.(AarbVejle.

1943.160)). præt. -ede; part. -et ell. (nu sj.)

-t (Basth.Phil.108. IIuusholdn.(1799).I.3.

Oylb.(Heib.Ungd.75). Bråndes. T.129). vbs.

-Ing (s. d.). {glda. d. $. (lMo8.24.67(Olda
Bib.). Kempi8.108) og tempre, æda. tæmpræ,
teinpra;, blande (i et passende forhold) (Harp.
Kr. 113.120. 127. AM.), sen. oldn. tempra,

mnt. tempc(re)ren (niht. temperieren^, /r.

60 temp<''rer, )/. eng. tempcr; af lal. tcmpcrarc,
indrette paa passende maadc, til lat. tempus,
tid (se Tempo^; jf. Temperament, Tempe-
ratur)

I) give noget en passende styrkegrad;
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bevirke, at noget kommer (ell. forlliver)

i en passende tilstand, holdes inden
for passende, rimelige grænser. I.i)

(isa?r fagl.) m. h. t. ydre forhold: betage noget

en del af dets styrke ell. kraft; dæmpe,
svække lidt; gøre lidt svag(ere), mild-
fere), et slags Ovne . . hvori Ilden som hånd
vil, kand teimpeTeTes.LTid.1724.103. Lige-

ledes tempererer ogsaa den hvide Candis-
sukker Gummiens alt for stærke Udtørrelse. lo

Fruent.(1799).IV237. jf. bet. I.3: et tem-
pererende VulyeT.Holb.MTkr.92. || navnlig:

give noget (bevirke, at noget faar) en pas-
sende (hverken for hoj ell. for lav) varme-
grad, temperatur; dels m. h. t. vædske,

nu især vin: LTid.1727.281. Har I Vin? . .

Temperér den, temperér den nu endelig.

TomKrist.Vi.l34. dels m. h. t. luften: de
varme Bade ligesom tempererer Vinterens

kolde Luft.LTid.1755.368. tempererende Kjø- 20

]mgeT.Kierk.I.328. (sj.:) et Anlæg, som . .

fornyer Luften i Toget og samtidig . . tem-
pererer Luften op eller neå.LokomotivT.
1939.148.sp.l. (jf. bet. l.sj billedl.: jeg har
slaaet Vand ned, for at temperere Heden
af jer EieTne.Holb.Vgs.(1731).II.17. (Na-
poleons) skabende Hede kunde heldigt tem-
pereres ved (Talleyrands) kølige Forsigtig-

hed. Brandes. jffZ).i29. 1.2) (nu næppe br.)

m. h. t. forholdsregel olgn.: forandre i mere 30

maadeholden retning; dæmpe; mildne; ind-

skrænke; begrænse. Paverne maae gaae med
meere Forsigtighed til Verks end tilforn . .

ved at temperere . . de groveste Misbruge.
Holb.Kh.l009. Som alle studerede Folk,
elskede han meget Frihed, og søgte derfor
at temperere Magten. /SM/tm. 77.66. 1.3) (nu
sj.) m. h. t. persons adfærd, virksomhed olgn.:

holde inden for passende grænser; moderere;
styre; ogs.: afdæmpe; mildne. Cit.1722. 40

(AarbVejle.1943.160). De ældre, allerede

længe Krigsvante, stræbte at temperere de
unge Novicers fremfusende Mod med den
nødvendige Besindigheds Kulåe.Blich.(1920).
XII.89. Hun var moderlig, hun forstod En-
hvers Karakter, vejledede efter Evne . . Da
hun selv savnede Kundskaber og var uden
Lidenskab, virkede hun tBtaTpexerenåe, Bran-
des. Volt.II.189.

2) (nu næppe br.) blande (forsk, stoffer, 50

ingredienser) paa en passende maade, i et

passende forhold, tag Vox og Harpix og reen
Fet og Honning, temperer det iblant hin-

anden. HesteL.(1703).B2^. CVarg.Farve-Bog.
(1773).3.

3) (nu især i part. ell. som vbs.) J^ ved
stemning af tangentinstrument: give tem-
peratur (3). MusikL.(1801).253. VSO.

4) part. tempereret anv. som adj. 4.1) til

bet. 1.1. Endeel behøve stærkt Lys, om de eo

skal see, andre see bedre i et mere af Skvgge
tempeiciet. Ruge.FT.206. jf.: 1 Lod tempe-
reret (0: ved blanding fortyndet) Skedevand.
CVarg.Farve-Bog.(1773).4.

|| især om varme-

grad: af middelstørrelse (jf. mellemvarmj;
dels m. h. t. vædske: Clitau.PT.167. Maal-
tider med Kogekunst og tempereret Rodvin,
Scherfig.FF.16. dels m. h. t. luften: Pflug.

DP.125. Luften (er) meget temperered for-

medelst de nordlige Yia.de. Reiser.V7. Ostene
(skal) henlægges i et tempereret Lokale.

RegulativNr.271^^M934.§l. (nu næppe br.)

gradbøjet: de tempererteste Timer om Dagen.
DiætLex.II.22. teraperer(e)t som tempe-

raturangivelse (paa ældre termometre), jf.:

(den) huuslige Lyksalighed staaer altid paa
Tempereret. Tode.V49. Gylb.(Heib.Ungd.75).
dels m. h. t. klima ell. større landstrækning,

himmelstrøg med et saadant klima. LTid.
1737.633. Det tempererede Klima er for

mig. Jeg kunde hverken leve mellem Fin-

lapper eller 'legere. Oehl.Er.III.168. Bran-
des.T.70. de tempererede zoner, (geogr.)

de to bælter paa jorden, der ligger mellem
vendekredsene og polarkredsene. VSO. Paulsen.

11.617. 4.2) ({f. bet. 1,8; O, nu 1. br.) om
person: besindig; behersket; maadehol-
den(de); moderat; ogs. om adfærd, ud-

tryksmaade olgn. *I temperered er, I aldrig

bliver yreed.Holb.Skiemt.Cl*'. Jeg priste Is-

lænderne, at de ikke var tempererte.Bran-

des.T.129. (han) naar til et afklaret og tem-
pereret Overblik, der skænker ham Visdom
og Fred i et beskedent og tilbagetrukket

Otium. HBrix.AP.V204. 4.3) (nu næppe br.)

til bet. 2: blandet. Leth.(1800). jf.: Stolt-

heden , , kan være meget religieust tempe-
reret med Ydmyghed i Forhold til Gud.
Kierk.V1.165. 4.4) (til bet. 3; ^T <"« instru-

ment: som har faaet temperatur (3). Thiclo.

M.84. OpfB.UII.538. HPanumB.ML.'622.
Temperering, en, flt. -er. (ænyd.

tempereringe, fsv. temp(e)rering) I) som vbs.

til temperere. Gram.Nucleus.1848. \\ til tem-
perere 1.1 ; navnlig m. h. t. varmegrad. Tempe-
reringen af Badevandet. ZLars.Ci.223. Røde
Vine kræver Temperering, 0: de skal antage

Stuetemperatur . . inden de serveres. Juie-

roser.1935.34. \\ J^ Hl temperere 3. Nord
ConvLex.^V.663. HPanumB.ML.'622. 2) (jf.

temperere 2) f konkr.: blanding (2.i).

HesteL.(1703).A6^.

Tempo, et ell. f en (i bet. 1: Holb.

Paars.60. sa.Mel.1.5. Schousbølle.Saxo.384.

Luxd.(Skuesp.VII.459)). ["tæmpo] best. f.

-et [-ipo^ai] flt. -er [-|po'ar] ell. (især fagl.)

tempi ['tæmpi; ogs. -|pi'] ell. (nu mindre br.)

tempo (Holb.Masc.III.13. Argus.l771.Nr.

16.2. PWBalle.R.136. ORung.Y.27) ell. (nu

næppe br.) tempos (PWBalle.RD.47. Mil

TeknO.160). (fra ital. tempo, tid, af lat.

tempus; jf. temperere, temporær)
I) (nu sj.) tid; tidspunkt. vAph.(1759).

II
især: det for iværksættelsen, udførelsen af

noget rette (belejlige) tidspunkt; det gunstige

øjeblik; lejlighed; i forb. som se sit

tempo, tage sit tempo (i agt). *(han)

endeligen tog sin Tempo saa i agt,
|
At han
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fik Katten f&t. Holb.Paars.188. De opholdte

sig 2 Tiimer ved Kilden, indtil de saae deres

Tempo at komme bort med en Bonde-Vogn.
sa.KR.III.2. Ltixd.(Skuesp.VII.459). jf.

Feilb.

2) bevægelse; fart; hastighed. 2.1) J^
den grad af hastighed, hvori et tonestykke

(skal) foredrages, ell. (i videre anv.) hvor-

med et foredrag, en tale olgn. (skal) hol-

des (Jesp.Fon.129.507f.). MusikL.(1801).
254. (pianisten) forcerede Tempoerne for at

blive iæTdig.EChristians.Hj.236. Kroman-
dens Tulle trakterede Klaveret; hun holdt

sig med Forkærlighed til de langsommere
TemT^i. AaDons.MV118. 2.2) (især Qi) den
fart, hvormed en bevægelse, et arbejde,
en udvikling osv. foregaar; især: stor

hastighed; hurtig udvikling ; ogs. om
handlekraft olgn. bare man (o: en fod-

gænger) kunde sagtne Tempoet lidt. Myl
Erich.S.36. Han havde Tempo i Blodet; der

maatte ikke staas stille. JocPaiudan.rS.325.
Hans Gang havde den øvede Turists Tempo,
8tøt Langsomhed. J.aZ)ons.Z)Z7.i77. billedl.:

Tempoet (i digtet) sættes op. Rubow.HL.42.

(billard.:) Tempo kaldes den Hastighed,

Bom Spilleballen opnaar ved Stødet. Billard.

(1933).13.

3) (især fagl. ell. Qj) hver enkelt for-
maalsbestemt bevægelse som led i, del

af en sammensat handling; greb; tag.
\\

j^ om den enkelte bevægelse i eksercits. Det
fornemste, I har i agt at tage, er eders

Tempo, som bestaaer udi Ein, Zwey, Drey,
og at I slaaer lige med Hænderne paa
Patron Tåsken.Holb.Ul.11.3. Ladning med
4 Tem\ioa. MilTeknO.160. Scheller.MarO. jf.:

de tar Saxerne efter tempo (o: i takt).

Uolb.Siu.II.l. (fægt., foræld.) om tempohug
ell. -stød: *Mikkel Jensen stod paa Gulved
med sin Klinge,

| Og giorde Tempo i Second,
i Ters og Qvart. FrHorn.PM.76. \\ om andre
formaalsbestemte bevægelser. Hesten . . udfører
(bevægelsen) i tre T(impoeT.PWnalle.R.174.
Det var . . en gammel, halt Stork, der rejste

»in lange Hals i to, tre Tempoer. />>rac/mi.

VB.29. om dansetrin olgn.: hun dansede for

ham flygtigt uden Musik de Tempi, hun
hver Dag havde lært.ORung.P.2H4. || $

videre anv. (og undertiden m. overgang til

foregaaende gruppe), om hvert enkelt tilfælde,

hvor noget finder sted; gang; spec. i udtr.

for, at noget ikke fuldføres paa een gang,
gennem uafbrudt virksomhed, drik nu dette
Glas Portvin — ja du behøver ikke at skylle

det ned, tag det bare i smaa Tempi. Ruizeb.
VF.21. (folketingsmanden) kunde tænke sig

at gennemføre Lovkomplekset i „to Tempi".
\r^'rr;nfird.Er.I.249 (vistnok efter udtalelse af
JCCmistensen. jf.Vogel-Jørg. 80.568). Horn-
bæk Havn er blevet til i flere Tempi. Aarb
Tunst.1942.189.

Tempo-, t ssgr.; isarr
(
J^) til Tempo 2.1

;

saalcdcs fx. Tempo-angivelac, -angiver (d. s. s.

-maaler. Meyer.*), -betegnelse, -forskyd-
ning, -maaler (om hastighedsmaaler; metro-

nom. OpfB.^III.86), -mærke, -viser (d. s. s.

-maaler. Meyer.'), -hag:, et. (vistnok til

Tempo 1; fægt.) hug, der anve7ides under
lignende betingelser som tempostødet. Mil
Conv.VIII.64.

temporær, adj. [tærapo'ræV] (ligesom

ty. temporår, fr. temporaire, eng. temporary
10 fra lat. teraporarius, til tempus, tid (se

Tempo^; O ell. fagl.) som kun varer, gælder

ell. skal vare, gælde en vis (kortere) tid;

foreløbig (2); midlertidig. MR.1808.517.
Først i dette Foraar har han hørt op at være
Rus og er endnu kuns temporært Medlem
(o: medlem uden stemmeret) af Studenter-
foreningen. Pl/øH. (1855). II. 78. (digterens)

øjeblikkelige eller temporære Stemninger.
Drachm.F.II.272. JVJens.G.99. temporær

20 stjerne, (astr.) ny stjerne (se u. L Stjerne

l.i;. Sal.VI.823.

Tempo-stød, et. (vistnok til Tempo 1;

jf. -hug; fægt.) stød, hvormed man overrasker

modstanderen, medens denne forbereder sig til

et anfald ell. er i færd med at udføre det.

MilConv.VIII.64. ACMeyer.Idr.I 2.60.

Temsfe), en. se 1. Timse. temse, v.

se IL ti rase.

Te-myrte, en. % tropisk plante af myrte-

30 familien, hvis blade bruges som te; Leptosper-

mum scoparium Forst. Larsen, -mælk, en.

(nu næppe br.) mælk, som kommes i tevand;

ogs. om drik af mælk og tevand. VSO.
I. Ten, en. [te^n] (nu sj. (m. oldn. form)

Tejn (Tein, Teign). ftai'n] Oehl.ND.265(se
sp.975'*). Grundtv.PS.1 1. 137. Kaper.' jf. u.

Mistelten/ flt. -o ell. (sj.) -er (Brunnich.

(VSO.). jf. VSO. og u. Mistel-, Sømten; se

ogs. u. bet. l.i og s) ell. (især dial.) d. s.

40 (SprKult.XII.25. jf. u. Mistel-, Sømten;.
{ænyd. ten, tien, tæn ofl., glda. then, thien,

SV. ten, no. tein, oldn. teinn, mnt. ten, oeng.

tan (og taj, got. tains; jf. Tejne, I. Telle 3

og 2. led i Mistelten)

I) (jf. Mistel- (1), Sommerten; plante-
skud; stængel; kvist; vaand; ogs.: (tyn-

dere) kæp, stok. I.l) (nu kun dial.) i al olm.

Moth.T70. Gram.Nucleus.1141. UfF.(om side-

skud paa hørstængelen), jf.: Man erholder det

50 følgende Aar meget nyttigere Træ, naar man
omhyggelig ophefter de stærkeste Ranker
(o: mnranker), og afbrækker alle Ovor-
tændcrne.Green.UR.lO. || Porrerne løber

op i en Ten o: løber i Vejret og sætter Frø.

LollO. i udtr. for, at kornet skrider ell. er

skredet: kornet ståcr i tene. Moth.T70. Bygget
. . løber i Ten. UfF. || billedl. »under dends
(o: krigens) beredte Braad

|
Kand spire

Fredens Teene. Sort.Poet.35. || talem. Marie

60 Magdalene (o: 22. juli) sætter humle paa
tene (o: i juli blomstrer humlen). PSyv.1.9.

Nysted.Rhelor.50. jf. Feilb. 11.557. 1.2) om
(tilspidset) vaand, kæp, stok (ell, i videre

anv., tynd jærnstang olgn.) til forsk. spec.
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anvendelser (jf. ogs. bet. 2). ||
(poet., nu

næppe br.) kæp osv., anv. som stegespid.
Loke de fede Bove

|
Da stak paa' skarpen

Teen.0ehl.ND.13. her braste de Kjød; der

stak de paa Teen det.PMøll.ES.I.261. jf.

VSO.
II t ^(^P> ^^0^1 V^^ hvilken sild op-

hænges til tørring. vAph.(1759).479. 1.3)

{efter oldn. hlautteinn (jf. u. HlautboUe^;
om oldn. forhold) samling kviste, kost, sat

paa en stang og anv. til at stænke offerdyrenes

blod paa mennesker og dyr og besmøre gude-

husets vægge og gudebilleder. *Med Blodned-
dypte Teigner skal dit (o: Odins) Huus

|

BestTyges.Oehl.ND.265. *I BoUen sig gyder

I
Det rygende Blod; |

Mod Himlen det

ryger . . | Og Tejnen bestryger
|
Den mos-

sede Sten. Grundtv.PS.11.137. jf. Blot- ten.
GSchiitte.OK.36.

2) (del af) redskab til at spinde med
(jf. I. Rok 1, II. Spindel (l.i)^; dels (især

foræld.): (træ)pind, som aftager i tykkelse hen
imod den ene ell. begge ender og forneden bærer

en tung skive (v. hj. af hvilken redskabet ved-

ligeholder sin omdrejning, efter at det er sat

i bevægelse); haandten; dels i spinderok:

rund, med rokkevinger forsynet og med begge

ender i (lejer i) tenstolperne anbragt jærn-
pind (jærnaksel) ell. en uden om denne
jærnpind løst anbragt rulle, spole (min-
dende om en stor garnrulle), som drejes
rundt V. hj. af rokkehjulet og efterhaanden
modtager det spundne garn; undertiden
ogs. som sammenfattende betegnelse for jærn-
pinden med vinger og spole (jf. u. Rokketenj;
dels (i nyere tid) om tilsvarende del af en
spindemaskine; ofte ((O ell. poet.) i udtr., der

angiver spinding som kvindesyssel (om forb.

m. Rok se u. 1. Rok l.i^; i videre (fagl.)

anv., om garnrulle; spole; bobine (I)

(Manufact.(1872).150. Feilb.). hendes Hæn-
der tage fat paa Tenen.Ords.31.19. *Hans
Tanke dreier sig kun om hans Hevn,

|
Som

Tenen om sin Hør i Spinderokken. Oe/iL

XII.59. *Hvor flittigt Rokkens Teen de
dreie kan. Søtoft.Panth.234. *Lul, — lul!

Rokken gaar!
|
Tenens rappe Vinge

| over
Fyrrebjælken saar

|
en Skok af Skyggeringe.

Aakj.SD.II.80. OpfB.HII,1.225. (jf. Ten-
fuld; dial.) som maalsangivelse: en god Ten
Gaaen (o: garn). CReimer.NB.340. jf. Feilb.

IV355.
II

i (mer ell. mindre) faste forb.;

undertiden m. særlig tanke paa det om tenen
(jærnakslen ell. spolen) viklede spundne garn.

(af)haspe en ten, se afhaspe sp. 181*^,

haspe sp. 921^". haspe (garn) af tenen.
vAph.(1764).697. SjællBond.65. nokke en
ten, se lY nokke 2. spinde sin ten fuld,

spinde sin ten af ell. spinde af sin ten, se

II. spinde 1.3. || i billedl. udtr. Hvis . .

Lachesis (o: en skæbnegudinde) ey Traad
har meere paa jer Teen (o: jer levetid er

omme),
\
Saa hielper eder ey I græde vil og

sukke. Holb.Paars.l3. Overbærelse det (o:

Bagges.ComF.) . . kræver
|
Af dem, som

veed, jeg eene spandt af Nød
| Paa Wessels

Teen, og at jeg raeer blev fød
| Til tragisk,

end til komisk Y-æver. Bagges. II. 10. til
Stormens Slag

|
Bølgen hasper af de hvide

Tene. Drachm.PT.129. i talem., se sno 1.2.

3) udstøbt stang af metal; især (mønt.):
udstøbt kort og flad stang af guld ell. sølv

(ell. andet møntmetal), hvoraf mønter efter

valsning af stangen fremstilles. Smelterens
10 Forretning er at udstøbe (guldet) i Teene.

Schytte.IR.II.227. Hinnerup.Juv.79. OpfB.*
III.229.

4) (smed.) tyndt udhamret jærnstykke,

hvoraf søm smedes; sømten. UfF.
II. Ten, en. se Tejne.

Ten-, i ssgr. ['ten-] (ogs. Tene-, se u.

Ten-blok, -hest, -holder, -jærn, -klods, -lad,

-stol, -vinge^. især (næsten foræld., delvis

bevaret i dial.) af 1. Ten 2. -blok, en. (ogs.

20 Tene-. UfF.). (træfoden i en) tenstol; ten-

klods, smst. jf. Feilb. -celle, en. (med.)
tenformet celle af bindevæv i en særlig slags

kræftsvulster (sarkomer). Bl&T. jf. Sal.*

XIV804. Qp -dannet, part. adj. d. s. s.

-formet. Sælerne . . ere Pattedyr med teen-

dannet Legeme.Liitken.Dyr.^75. NHedin.HH.
196.

Tendens, en. [tæn'dæn's] flt. -er. (fra

ty. tendenz ell. fr. tendence; af mlat. ten-

30 dentia, til lat. tendere (se tendere^; jf. ten-

dentiøs; især O ell. fagl.) I) (tilstedeværelse

hos en (kreds af) person(er), i en tidsalder, et

samfund olgn. af en) (latent) konstant sigten
mod, stræben efter et bestemt maal, efter
at realisere en bestemt hensigt; ogs.:

(konstant) hang, tilbøjelighed i en vis

(nærmere angivet) henseende hos en (kreds af)

person(er) osv. hine Menneskers Tendens til

Kditho]icismen.POBrøndst.RD.14. (i Rous-
40 seaus) Natur boede høje og ædle Tendenser

Side om Side med Elementer, der kunde
drage ham ned i Smuds og L&vYieå.Høffd.
Rousseau.(1912).15. Paul var en ret svagelig

Dreng med Tendens til Bronchitis. Tom
Krist.SE.83. jf.: (han hviskede) søde Ord til

hende, hvis Hoved jævnligt viste en Ten-
dents til at læne sig paa hans Skulder.

Blich.(1920).XXVIII.82. (tidens) nedbry-

dende (se u. nedbryde 2.i^ ell. opløsende

50 (BerlTid.^''M944.M.8.sp.l) tendenser. || spec.

m. h. t. kunstnerisk olgn. arbejde: direkte ud-

trykt ell. (ofte) i tilsløret form fremtrædende

hensigt, formaal (ud over det rent kunstne-

riske maal).*En høi Tendents i et Dyrehave-

spil ! !
I

I hans Pande det aldrig gaaer rigtig

til Oehl.Digte.(1803).220. Tendensen af mine

literaire Bestræbelser. Grundtv.B.II.156. i alle

(Thorvaldsens) senere Værker findes . . det

samme Ideal af . . dæmpet Harmoni, som
60 afløste den kraftige Tendents (Brandes.IV.

157: Retning). Brandes.E.183. ||
(nu sj.) i

videre anv.: hensigt. Moderen, for Hjertets

Stemme døv,
|
Hvert skjendigt Middel adler

med Tendensen. PalM. 1.104. *Bøn om slig
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en Hjælp er just Tendensen
|
Med mit Besog.

8mst.Y2S0. 2) om indre mulighed ell. disposi-

tion, der betinger, at en sag, et forhold udvikler

sig ell. forløber paa en vis (ønsket) maade;
øgs. om omstændighed ved en sag ell. et for-

hold, der tyder paa ell. vidner om en vis ud-

vikling ell. handlingsforløb. Forplanteises-

Evnen er den hojeste Grad af organisk Ten-
denz. Skjelderup.Anthr.1 .2. den Preussiske

Bordell-Lovs uhensigtsmæssige, ja for Dan-
marks Hovedstad hojst skadelige Tendenz.
FScheel.ErKbh.smittet?(lS10).25. Gigtfeber

(har) som flere andre Sygdomme . . en særlig

Tendens til at angribe Hiertet. OBloch.D.'

1.37.
II Y ni. h. t. børsforhold, om (retningen

af) bevægelserne i kurs- og prisnoteringer,

(grossereren læste om) Kaffemarkedet i Rio
Janeiro . . Han blev . . forstyrret i sine

Meditationer over, om Tendensen var rolig,

men fast, eller om den maaske snarere kunde
siges at være fast, men rolig. CMøll.Familie-
liv.(18S6).63. Stram el. meget fast Tendens
. . befæstet el. godt hævdet Tendens . .

stat ei. hævdet Tendens (osv.).ForrO.
\\

(meteorol.) om (retningen af) bevægelserne i

barometerstand olgn. Lysgaard. Lufthav,Vejr

og Klima. (1943). 169. barometret viste rolig

tendens
j Tendens-, t ssgr. (især fa) af

Tendens; fx. Tendens-digter, -fri, -løs, -præ-

get, -skribent. || især (til Tendens sp.976''''^)

i betegnelser for frembringelser af aandelig art,

som ikke alene er beregnet paa ren æstetisk

virkning ell. objektiv, nøgtern fremstilling, men
tillige (og hovedsagelig) forfølger andre (fx.

politiske, religiøse) formaal, bærer præg af en

ensidig, stærkt subjektiv vurdering; som fx.:

Tendens-digtning, -historie, -komedie, -kunst,

-litteratur, -roman (Winth.X1.120. Brandes.
Br. 1.262), -skrift, -skuespil, -stykke, -vise,

-værk.
II

spec. (Y) Hl Tendens 2 1. 15: Ten-
dens-kurs, især i flt., om de paa børsen noterede

slutkurser, hvoraf tendensen kan ses (Bank-
Aarbognn. 1941.302). Q) tendentiøs, adj.

(tændæn'tcfl's, -'/ø's] (ogs. skrevet tenden-
siøH. i\l'Jensen.Napoleon.(1904).337. GSchiit-

te. DT.1.73). (ty. tendenzios, eng. tendcn-
tious; til Tendens) bestemt, præget, farvet

af en tendens ell. visse tendenser, Meyer.* et

Aktstykke, der skal vise hvor tendentiøst

jpg gaar tilværks, hvorledes jeg tilvrider

Fænomenerne osv., som sædvanligt, isran-

de.*. .Y///.,39*. (bogen er) tendentiøs imod
h&nmuTli.Sal.'XXl 1.735.

Tender, en. ['tænar, ogs. 'tænOdar] fil.

•e. {fra eng. tender) 1)4^^ mindre fartøj, der
fungerer som ledsagelses- og forsynings-
skib for et ell. flere (større) skibe ell. som for-
bindelsesmiddel til ell. mellem større skibe;

spec: mindre krigsfartøj, der knyttes til et

»tørre krigsfartøj, til en flaade ell. eskadre til

brug ved afhentning og transport af forsynin-
ger (fx. kul), post, landgangsfolk og til forsk,

andre opgaver. SøLex.(1808). Cutteren Sø-
ørnen . . ledsagede (linieskibet) som „Ten-

der", saaledes kaldte man dengang et lille

Skib, der ledsagede et større paa en Expe-
dition.HBDhlp.1.19. Scheller.MarO. 2) (jf.

u. Kulvogn; jærnb.) mindre vogn, der er

koblet direkte til et lokomotiv, og hvorpaa
der transporteres brændsel (kul) og vand til

dette. 1 .Drifts-Beretning ang.denSjæll.Jernbane.

(1848).3. *(godstoget) kommer langsomt ind— med knuste Sider . . paa Tenderen mellem
10 Kullene

|
ligger fire stille Skikkelser

|
dæk-

ket af blodvaade Fi&kkeT.JVJens.Di.70.
||

hertil fx. Tender-bremse, -lokomotiv (o:

lokomotiv, som er udstyret med særlige behol-

dere til brændsels- og vandbeholdninger;
tanklokomotiv. Jernbanerne ogPassagen overLil-

leBelt.(1862).23. DampLok.62), -lygte, -ma-
skine (dels d. s. s. -lokomotiv; dels om loko-

motiv, der har en tender tilkoblet. Rambusch.
L.ll. LokomotivT.1942.22.sp.l). 3) (fagl.)

20 hjælpekøretøj , der anvendes i brand-
væsen til befordring af mandskab, transport

af slanger m. m. (egl.: for dampsprøjten).

OpfB.*lV640. der kom Motorsprøjter, Ten-
dere og Skumsprøjter i Massevis. JSeriTid."/,

1933.Aft.5.sp.l.

03 tendere, v. [tæn'de'ra] -ede. (sv.

tendera, ty. tendieren, ;/. fr. tendre, eng.

tend; af lat. tendere, sml. intendere, præ-
tendere; jf. Tendens, tendentiøs) i) (1. br.)

30 stræbe mod et vist maal, i en vis retning;

have til formaal ell. hensigt (at opnaa);
tilsigte, -stræbe. JBaden.FrO.11.117. Ved
Undersøgelserne har vi tenderet 2 Ting.

Ugeskr.f.Læger.1940.192.sp.l. 2) tO især om
forhold: (have tilbøjelighed til at) udvikle
sig i en vis retning. Intet i (forf.s) For-

fatterskab tenderer den Yei.TomKrist.(Pol.
**/*1938.6.sp.5). især i forb. tendere mod,
(have tilbøjelighed til at) stile, styre mod.

40 hendes Figur tenderer mod Fyldighed. G;ei.

T.27. Vor Folkeskoles Udvikling i den sidste

Snes Ar har tenderet mod mere smidige,

individuelle Undervisnings- og Arbejdsfor-

mer. ForL'n^dom.i944/^5.68.
|| (jf. u. Ten-

dens 2) Y in. h. t. børsforhold. Kornmarkedet
er roligt og tenderer stadigt nedad. Z'oi.*'/,

1928.11.SP.5.
Tene, en. se Tejne.

Tene-, i ssgr. se fen-.

50 ten-formet, adj. (nu mindre br. -for-

uilg. Larsen.), (jf. -dannet; især (S) om
langstrakt legeme af kredsrundt tværsnit: som
er bredest paa midten og jævnt tilspidset mod
begge ender (som en Jiaandten). VSO. Warm.
Bot.704. han (o: en ung laks) kendte . . sin

tenformede Krops smidige Smutten. Firu-

ron.VS.50. -fald, en. flt. -e ell. (sjældnere)

tenefulde (jf. VSO.). saa meget garn, som
(kan) opvikles paa en ten ad gangen. vAph.

60 (1759).479. *Den Skorpe, I gumled, den Tén-
fuld, I tvandt,

|
var alt, hvad i tusinde

Somre 1 vandtI^laA;;.//e;md.27. Feilb.

Tengsel, en ell. (sj.) et (MDL. FrPoul-
sen.Ægyptcns Kunst. (1924). 64). ["tæa'8(9)l]

XXIII. Rentrykt "/, 1946 62
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(ogs. slcrevet Tængsol. — nu sj. Tingsel.
Hallager. 128. Rask. Fynske BS.63 Fort Nul.
XII.185. DF.VI.60. LollO. jf. MDL. VSO.
VII. 17). fil. tengsler. {ænyd. d. s. og tenxle,

tingsel, SV. dial. tångsla; omdannelse af et

andet ord: run. (som tilnavn) {)æxla (DRun.),
SV. dial. tåxla, tio. teksel, oldn. pexla, økse,

mnt. dessele (holl. dissel^, oht. dehsala (nht.

de(i)chsel^, jj. Diksel; haandv., især bødk.)

kortskaftet økse med krummet blad og med
æg, der (som ved skarøksen) ligger paa
tværs af skaftet, benyttet især af bødkere og
træskomagere til grovere udhuling. Moth.TZl.
Haandgern.121. *Med „Studser, Krøs og
Tengsel" faar

|
han (o: bødkeren) Fadet lavet

færdig. Haandværkersangbogen.(1919).102.
\\

(dial., nu næppe br.) redskab, hvormed lyng,

hjælme olgn. planter afhuggedes. Cit.1763.

(AarbVends.1926.306). MDL.
Ten-haspe, en. tenstol. UfF. -hest,

en. (ogs. Tene-. NordsjællF.Y142). tenhaspe,

-stol. Feilb. -holder, en. (ogs. Tene-,
RasmHans.M.11.57). tenstolpe. UfF. -jærn,
et. (ogs. Tene-, Kværnd. StevnsÉjev.91). den
jærnaksel paa en spinderok, som bærer vin-

gerne og spolen og trissen. Amberg. UfF.
-klods, en. tenblok. Tene-: SjællBond.65.
-lad, et. (ogs. Tene-^. I) tenstol. Tene-:
StevnsBjev.109. 2) træramme med tremmer,
hvorpaa tene anbragtes til tørring efter lake-

ring. FrantsOlsen.Spinderokkene.(1916) .52.

Tennis, en (Gjel.T.37. SvClaus.Kultur-
aben. (1927). 43) ell. (nu 1. br.) et (DébH.
Sal.^XV552). ["tænis] (ogs. Law n-Tennis.
Lawn-Tennis. Efter det Engelske ved V.H.
(bogtitel.1880). Wied.MB.1.5. Lawn-Tennis.
AxelThayssen.(bogtitel.l922)) . {^formen Ten-
nis, der nu er den alm., er opstaaet ved forkor-

telse af Lawn-tennis, der er laant fra eng. lawn-
tennis (af lawn, plæne); jf. Netbold 2 ; sport.)

boldspil (i sin nuværende form stammende
fra England og indført i 1880'erne), der spilles

paa en særlig indrettet bane af 2, 3 ell. 4 del-

tagere, delt i 2 partier, med smaa, lette gummi-
holde, der slaas frem og tilbage mellem par-
tierne V. hj. af ketsjere. Den kære Ungdom
drikker The hos hende. Saa flyver de ud,
Tennis, Automobiler, Golf, D&ns. PLevin.
IIjem.(1919).52. jf. III. spille 6.i: Kan Du
spille Tennis. EChristians.Hj.l34. LeckFi-
scher.HM.224.

\\ i ssg. Bordtennis om lign.

spil, der spilles med et bord som bane. Aarhuus
Stiftstidende.^^/iil904. 3. sp. 5. Tennis-, i

ssgr. (ogs. Lawn-Tennis-. se fx. IdrætsB.I.
613). (sport.) saaledes (foruden de ndf. an-
førte) fx. Tennis-hold, -kamp, -ketsjer, -klub,
-mester, -rekvisitter, -spil, -spiller, -træner,
-turnering ; spec. en række betegnelser for (lette,

luftige) klædningsstykker, som anvendes un-
der tennisspil, fx. Tennis-benklæder, -dragt,
-kjole, -skjorte, -sko. -albue, en. {efter eng.
tennis-elbow; med.-, sport.-jarg.) d. s. s. -arm.
Pol.^*l-,1937.6.sp.l. -arm, en. {efter eng.
tennis-arm;

jf. -albue, -skulder; med.-, spori.-

jarg.) sygdom, der fremkommer ved overan-
strengelse under tennisspil og angriber højre
arms albue (og event, større dele af armen).
BerlKonv.XXI.233. -bane, en. særlig ind-
rettet bane (græsklædt ell. (især) grusbelagt,

asfalteret bane), hvor der spilles tennis. Jak
Knu.A.60. AaBerntsen.D.23. -bold, en. lille,

let gummibold, overtrukket med et stram,t

flonelshylster.OpfB.*III,1.301. -flonel, et.

10 (især "f) en slags bomuldsstof. Manufakt.
(1942).112. -garn, et. (især t) groft, tre-

traadet garn, hvor de 3 garner er snoet sammen
til 1 traad. Manufakt.(1942). 112. -hal, en.

(større) bygning med overdækkede tennisbaner.
Oelsted. Jomfru Gloriant.(1923).54. Tekn Leks.
1.540. -net, et. net, der skiller de to halv-

dele af tennisbanen fra hinanden; (alm.:) net

(se u. I Net l.h). Gymn.II.104. -skulder,
en. (med.-, sport.-jarg.) d. s. s. -arm. Pol.**l\

20 1934.2.SP.4.

Tenor, en. [te'noV] flt. -er. {ænyd. sv.

ty. d. s.; fra ital. tenore, af lat. tenor, sam-
menhæng, til lat. tenere, holde; jf. Deten-
tion; ordet brugtes opr. som benævnelse paa
hovedmelodien i en flerstemmig sang og over-

førtes senere til den høje mandsstemme, da
hovedmelodien i reglen tildeltes denne) J^
i) (jf. Helte-, Smørtenor^ den høje mands-
stemme; tenorstemme (mods. III. Bas 1);

30 ogs. om den næstnederste af stemmerne i den
flerstemmige sats. Moth.TSl. jeg synger en
lille TenoT.Hostr.KG.il. 4. Man skjelner mel-
lem Heltetenor og den saakaldte lyriske

Tenor . . Den lyriske Tenor er lysere . . er

gjerne svagere i de dybere Toner, men har
til Gjengjæld Holden i sin M.a.gt.MusikL.11.

387.
II

billedl. *(hun) taler i Tenor om hen-
des Næstes FeylEw.(1914).III.120. Stor-
menes TenoT.Boye.PS. 1. 142. Hvilken Skat

40 af Renhed, Kraft og Skønhed har vi ikke i

vor Salmedigtning! Kingos marvfulde Bas,
Brorsons høje Tenor, Ingemanns klare Bary-
ton. i^o/sfein.GJf.96.

II
ogs. om instrument af

samme ell. lignende omfang som tenorstem-

men. *Et Instrument, der stemmes galt,
|

Det lyder nok, men knurrer,
|
Helst naar

Tenoren for en Alt
|

I Øret ilde skurrer.

Reenb.II.25. HPanumB.ML.^667. 2) sang-
(parti), der er skrevet for en tenor (1);

50 ogs. (jf. bet. 1 slutn.) om parti i en instru-

mentalkomposition, der udføres af et instrument

af tenorstemmens omfang. Dette Partie kan
han ikke synge ; det er en høi Tenor. VSO.
310. HPanumB.ML.*667. 3) person, san-
ger, der har tenorstemme, synger et parti,

der passer for en saadan stemme. Gjel.GD.161.

KLars.Ci.118. Tenor-, t ssgr. J^ især af

Tenor 1; saaledes fx. Tenor-arie, -parti,

-syngende ; spec. i betegnelser for instrumenter

60 med samme ell. lignende omfang som tenor-

stemmen, som fx.: Tenor-banjo, -basun

(Orchesterinstr.19. MusikL.II.387), -fløjte,

-horn (om messingblæseinstrument med ven-

tiler; en slags kornet, smst. Musikkal.24)

,
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-saksofon. Tenorist, en. [teno'risd] fit.

-er. {ænyd. ty. d. s.; til Tenor) J" person,

der synger tenor (2) ell. har en tenorstemme;

tenorsanger; ogs. (foræld.): person, der

spilUr tenor (1 slutn.) (Leth.(1800)). Clitau.

PT.143. „Naar saa De vil tage den anden
Stemme —" — „Det raaa De ikke tilbyde

mi?, naar De veed, jeg er ansat som første

TenonsV'Hrz.XI.314. MusilcL.II.387. Te-
nor-nøgle, en. (jf. -tegn^ C-nøgle paa
den fjerde nodelinie. MusihL.(1801).255.
MusikL.11.387. 'Sang, en. I) det at synge
tenor (1). VSO. 2) (jf. Tenor 2) sang(parti),

bestemt til at synges af en tenorstemme, smst,

-sanger, en. person, der synger tenor (2)
ell. har en tenorstemme; tenorist. Amierg. Mu-
sikL.Il.387. -stemme, en. d. s. s. Tenor 1.

MusihL.(1801).255. (hans) fyldige Tenor-
stemme. .S'øiJerg.A;^^./.^^. -tegn, et. (nu
næppe hr.) tenornøgle. MusikL.(1801).255.
•tone, en. (jf. Tenor 1; især f9). løfte

Stemmen til dens højeste Tenortoner. (ScAand.

TF.n.56. Søiberg.KK.II.70.
Ten-pibe, en. den centrale, rørformede

del af en ten. FrantsOlsen.Spinderokkene.

(1916).52. -ring, en. skive paa ell. ved
enden af en (haand)ten. Bl&T. -spids,
adj. (især ts) spids som enderne af en (haand)-
ten. (kvabbcns) tenspidse Bagkiop. ErlKrist.

(Pol.ytl934.10.sp.3). -sten, en. (især ar-

kæol.) sten, brugt som tenvægt; spindesten.

SophMull. V0.482. JohsBrøndst.DO.III.238.
-stol, en. (ogs. Tene-. NordsjællF.V142).

(jf. -blok, -haspe, -hest, -klods, -lad 1) stativ,

hvori tenen fastgøres, naar garnet afhaspes.
Peilb.BL.103. Den gi.By. 1934. 107. -stolpe,
en. (jf. -holder^ hver af de to opstandere paa
en spinderok, mellem hvilke tenjærnet er an-
bragt. FrantsOlsen.Spinderokkene.(1916) .57

.

UfF. -traad, en. (jf. Kerneten; biol.) især i

fil., om traadede dannelser (af cytoplasma) i

en celle paa det stadium af celledelingen, i

hvilket traadene danner en tenformet figur
uden om cellekærnen. Warm.Bot.147. -tris-
se, en. trisse paa tenen, hvorover rokkesnoren
gaar, og hvorved tenen drejes. VSO. -vinge,
en. (ogs. Tene-. StevnsBjev.91). rokkevinge
il). 8&B. FrantsOl8en.Spinderokkene.(1916).
57. -TH'gt, en. (jf. -sten; især arkæol.) vægt,
der holder strengen stram paa en haandten;
tpindevægt. HophMull.VO.483. JohsBrøndst.
1)0.1.318.^

Te-«lie, en. (fagl.) ekstrakt, som frem-
kommer, naar tørrede teblade udtrækkes med
æter, og som har en telignende lugt og smag;
ogs. om en ved destillation af gærede teblade
fif rtstillei æterisk olie, hvis lugt minder om te

o'i jnsriolie. VareL.*853.
Teolog, en, [teo'lo^q] (ogs. (nu kun

'/'»7J f". lat. form (og bøjning) Theolof^iis
Uc'ollogus] Hørn.Moral.1.23. Holb.Kh.633.
Ra8m]Vinth.S.63. — gom gengivelse af folke-
lig (ell. dial.) udtale Tevclo^. TomKrist.ll.
157. MLorentzen.AL.30). flt. -er. {ænyd.

(fit., m. lat. form) theologi (HTavsen.Smaa-
skrifter.(1870).192); fra lat. theologus, gr.

theologos, af gr. theos, gud, og en ajl. af gr.

légein, (at) tale) person, som beskæftiger
sig med, dyrker, studerer ell. er kyndig i

teologi; især: person, som har studeret teologi

og taget eksamen i faget, ell. (stud.) student,

som studerer teologi. Holb.Ep.1.257. Kierk.

11.65.195. Søren Torp, Theolog. Hutter,

10 Jurist . . Regensianere. //os<r.(?.6. Den første

Teolog i Kirkens Historie er vel Apostlen
?mlus.HalKoch.Lidtafhverf.ri940).32.

|| f
om apostel. St. Johannis den Theologi
Aabenbaring. Aab.overskr. (Chr. VI) . Teo-
logi, en. [teolo'gi?] (m. lat. form (og bøj-

ning) Theologia. (jeg) studerede Theolo-
gia.m.RasmWinth.S.63. nu kun i gen. i titler

som candidatus, doctor, studiosus theologiæ^.

flt. (om forsk, retninger ell. opfattelser olgn.;

20 sj.) -er (SophClauss.Foraarstaler.(1927).45).

iænyd. d. s. (Rævebog.); fra lat. theologia,

gr. theologfa, af gr. theolégos (se Teolog^;

jf. Ateist, Entusiasme, Panteisme) (viden-

skabelig) lære om en guddom, hans væsen og

virken (ell. om en kreds af guddomme, deres

væsen osv.) og om vedkommende tros hele ind-

hold; dels (vel egl. overf. anv. af l.30ff.; nu
næppe br.) m. h. t. ikke-kristen tro: den gam-
le Græske Theo\ogie.Holb.Ep.I.392. vAph.

30 (1759).481.
II

dels (og især): videnskabe-
lig lære om den kristne gud, hans væ-
sen og virken, og om den kristne tros

hele indhold, de skrifter, hvori dette iiid-

hold fremtræder, osv. Uolb.Ep.1.256. Troen
er det Første, og Theo-Logien det sidste i

Aandens Rige, thi denne skulde aabenbar
begribe og forklare \mn.Grundtv.Verdens-
Krøniken.(1817).335. Man mærkede aldeles

ikke Spor af Teologi i hendes Tankegang,
40 skønt hun havde et inderlig religiøst Sind.

GadsMag.1921.77. Mosbech.HvaderTheologi?

(1943).7ff. studere teologi ell. f teolo-
gien (vAph.(1759).461). ESkram.(Studenter-

bogen.(1896).61). jf. KasmWinth.S.63(se ovf.

1. 16). aabenbaret teologi, videnskabelig

lære om gud osv., bygget paa antagelsen af

guddommelige aabenbaringer. Den aabenba-
rcde Th(io\osi<i.OGuldb.(bogtite{.1773). VSO.
mods.: naturlig teologi, videnskabelig lære

M om gud osv., byggel paa slutninger ud fra

sanselige (erfarinasmæssige) forhold, paa fi-

losofisk unders0gel.se. Den naturlige Theolo-

gie. OGuldb.(bogtitel.l765). Sal.'XXI1 1. 244.

praktisk teologi, (jf. Pastoralteologi^

lære om prædikekunst, undervisning i kri-

stendom, gudstjenestens ordning m. m. Mos-
bech. Hvad er Theologi ? (1943). 16. systema-
tisk teologi, se systematisk, dr., cand.,
stud. theol., ;/. Doktor 1, Studiosus || sår-

bo lig(t) (personligt præget) teologisk system ell.

teori olgn. ijvad min Theologie angaaer, da
er den ikke saadan, som egentligen haver

ført eller fører Navn dci&l. Holb. Ep. 1.256.

Vegelsindet var (Paulus lleliæ) i sin

62«
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Theologie og Religions Affaires. PJEdyfVus.
S.363.

II
(sj.) meton., om (forsamling af)

teologer, præster. (VilhBech) brølte ind i An-
sigtet paa den tilstedeværende Teologi:

„Paa Knæ for Guds Ord, Professorer!"

Aakj.M.45. Q3 teologisere, v. [teologi-

•se^ra] -ede ell. (nu sj.) -te. (jf. fr. théolo-

giser, mlat. theologizare ; af Teologi) beskæf-

tige sig med, diskutere, (sam)tale, skrive om
teologiske emner, navnlig: paa en (overdreven)

lærd maade; ogs. (især nedsæt.): beskæftige

sig med teologiske emner uden de nødvendige

forudsætninger; spille teolog, den theologiske,

eller niaaskee rettere theologiserende Læge,
Professor Bang. Tria juncta in uno. (1797). 3.

(Søren Kierkegaard) levede . . i en fuldstæn-

dig teologisk og teologiseret Dunstkres.jBran-
des.II.263. teologisk, adj. [teo'loJqisgr,

1. br. -gisg] intk. og adv. d, s. ell. (sj.) -t

(EJessen.RI.21.27). (ænyd. d. s., jf. ty.

theologisch, fr. théologique; fra lat. theo-

logicus, gr. theologikos, af gr. theologfa, se

Teologi) adj. til Teolog(i). et ret Theologisk
SystemeL. Holb.Kh.440. Hos (Staffeldt) er den
theologiske (Brandes.11.6: gudelige^ Natur-
betragtning vegen for den metafysiske.
Brandes.DD.146. \\ i faste forb. som teolo-
gisk eksamen (Fund.yd788.IY§9. Vilh
And.Litt.IV.73) ell. (nu alm.) embeds-
eksamen. Bek.^^/il847. teologisk fakul-
tet, se Fakultet 2. teologisk kandidat,
person, der har taget teologisk embedseksamen:
candidatus theologiæ (cand. theol.). Fund.''U
1788.IY§13. LovNr.286*'>U1922.§16. teolo-
gisk student (Nørreg.Privatr.II.343. HCA
Lund.St.II.37) ell. studerende (PLMøll.
B.222), person, der studerer teologi; studiosus

theologiæ (stud. theol.). det teologiske stu-

dium, se u. Studium 2.i.

O Teoretiker, en. [teo're^dipar] (nu
kun spøg. m. lat. form Theoreticus. Wiwet.
EL.109. jf. Meyer.*), flt. -e. {ty. theoretiker;

dannet til mlat. theoreticus, gr. theorétikos
(se teoretisk^; jf. Teorist) person, der
dyrker, beskæftiger sig med ell. er kyndig
i et fags, en videnskabs ell. kunsts teori
(men kun tager ringe hensyn til den praktiske

anvendelse af faget ell. slet ikke giver sig af
fned at udøve vedk. fag) (mods. Praktiker^,
ved praktisk Øvelse havde (han) erstattet

en heel Deel af hvad han savnede som Theo-
retiker. OeftLEr./F^i. (Fr. Schlegel) var Sko-
lens egentlige Teoretiker, Overromantikeren

;

fra ham udgik Fsiiohn.VilhAnd.G.44. O
teoretisere, v. [teore^i'se^ra] -ede ell.

(nu sj.) -te. vbs. -ing (Roos.TL.16). (ty.

theoretisieren ; til teoretisk; ;/. teorisere)
opstille en teori (om); ofte (nedsæt.): (hen-
give sig, være tilbøjelig til at) opstille teori(er)

uden tilstrækkelig ell. tilbørlig forbindelse med,
hensyntagen til kendsgerninger olgn. Kierk.
11.238. den tyske lærde, theoretiserende Me-
dicin. JulPet.L.45. De kan længe nok filo-

sofere og teoretisere hjemme, borte fra

Farezonen, om en Forsvarskrigs Tilladelig-

hed.(jodsJfagi.iPJj?. 1.39. teoretisk, adj.

[teo^Te^disg] (f teoritisk. vAph.(1759).481).
(ty. theoretisch, ;'/. eng. theoretic, fr. théo-

retique; fra mlat. theoreticus, gr. theoréti-

k6s; besl. m. Teori) I) om forhold: som angaar,
vedrører ell. hører til en teori (ell. den viden-

skabelige behandling af noget); som bestaar af,

har karakter af teori; som kun eksisterer som
10 teori (mods. praktisk 1). LTid.1727.228. de

theoretiske Grundsætninger . . efter hvilke
en Roman bør skrives og bedømmes. Fr
Sneed.L80. Teoretisk er den tyrkiske For-
fatning et Overbud paa Vestens Demokrati,
men i Praksis er Forholdet et andet, ^r^ft

Christ.FF.85. 2) (1. br.) om person: som be-

skæftiger sig med et fags teori, (en) Praxis,

hvis Gyldighed vore theoretiske Jurister

ikke have villet erkiende. ASØrsted.Haandb.
20 1.103. Teori, en. [teo'ri?] (f m. lat. form

Theoria. Uørn.Moral.1.23). flt. -er. (fra
mlat. theoria, gr. theorfa, betragtning) sy-
stem ell. kompleks af antagelser, der
tjener som forklaring paa en række
kendsgerninger ell. fænomener; især (til

dels i modsætn. til Hypotesej om antagelse,

som anses for (ret godt) underbygget i forhold

til andre antagelser ell. til visse iagttagelser,

erfaringer; ogs. (ofte i forb. m. en gen., som
30 fx. opdragelsens teori^ om (læren om, frem-

stillingen af) et system af alm. principper,

love, metoder olgn., der gælder for, danner
grundlaget for en virksomhed (ofte mods. Prak-
sis 1); endvidere (ofte i forb. i teorien. Spon-
neck.T.I.155. Sundbo.FS.I.381) om ren tanke-

mæssig, spekulativ beskæftigelse med noget (i

modsætning til praktisk udførelse, udøvelse

deraf). Begge disse tvende Søe-Mænd vare
lige hurtige, kiække, dristige og lykkelige.

40 Hin havde Theorie, og var lykkeHg udi Praxi:

Denne practiserede lykkelig uden Theorie.

Holb.Ep.IV348. W. har nyligen skrevet en
ny Theori af (nu: om^ Lys og Varme. Ørs^.

Br.1.82. 2 . . Capitler af det Komiskes Theo-
rie. Brandes.Br.1.51. Undervisning i Felttje-

neste og Tjenesteforhold, Teori kaldet. DSt.

1918.56. teori er eet, praksis noget andet
j

II
graa teori, om teoretiseren, teoretisk spe-

kulation olgn. som noget, der virker trykkende,

50 forstemmende paa sindet ell. virker verdens-

fjernt, uden kontakt med livet (egl. efter (og

ofte som citat af) Goethe.Faust. I.v.2038: *Grau,
teurer Freund, ist alle Theorie,

|
Und griin

des Lebens goldner Baumj. Lad Forskerne
nok saa meget fordybe sig i den graa Theori.

Vodskov.SS.157. graa er al Teori, men Livets

Træ er gTønt.SophClauss.Foraarstaler.(1927).

24. teorisere, v. [teori 'se-ra] -ede ell. (nu
sj.) -te. (eng, theorize; fra fr. théori'ser; til

60 Teori; O, 1. br.) teoretisere. Bønnelycke.

NU.25. (Spinoza) vil ikke blot teorisere,

men leder efter en Livsforstaaelse og en

Livsførelse, der kan give ham en sand Lykke.

FBrandt.DennyereFilosofi.(1930).19. Teo-
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rist, CD. [teo'risd] fit. -er. (eng. thcorist;

til Teori; nu sj.} teoretiker. EPont.Atlas.

1.444. Bagges. L. II. 269. Staffeldt. D. II. 72.

Meyer.* teoritisk, adj. se teoretisk.

Te-pavillon, en. pamllon (3) til ser-

vering af te. Jørg.Liv.IV.56. Elling.RH. 50.

-penjo^e, pi. spec. (foræld.): mindre, ugent-

lig pengehjælp, som lavskassen ydede syge sven-

de under hospitnlsophold. LudvBråndes.Fat-
tigdommensTiltageniKbh.(1861).17. -plan-
te, en. 2( d. s. s. -busk. vAph.Nath.VIII.64.
VareL.*849. -potte, en. I) (jf. -kande>
potte, hvori teen tilberedes, og hvoraf den
skænkes. Moth.T61. HCAnd.(1919).IV372.
en vældig sort Thepotte, fra hvis Tud en
hvirvlende Damp snoede sig ud i Stuen.

Schand.TF.1.86.
\\

(nu sj.) i talem. som:
Du staaer jo der saa eenfoldig som en

Theepotte uden Tud\ Dodt.K.77. for-

8taa tepotten, forstaa, hvordan en sag skal

gribes an. Oversk.EV.24. 2) (jj. I. Bøtte 2.8,

I. Krukke 2.2; spøg.) som betegnelse for

hovedet, i talem. faa, give (en) paa te-

potten olgn., blive slaaet, slaa i hovedet.

HCAnd.SS.IV.93. Sganarel.IV48. 3) leg, i

hvilken to af deltagerne omtaler et dobbelt-

tydigt ord, der skal gættes af de øvrige, som
..min tepotte"; ogs. om eksempler, der bruges

i denne leg. Her er nogle gode „Tepotter".
Pære: 1. Frugt. 2. Lampepære. 3. Forstand.
EOtt.LegogLøjer.(1917).63. IKehlet.Legebog.

(1933).20. jf.: Kierkegårds pen drages av
ordenes dobbeltbetydning — (kald — kald;
sof^e — søge) — en art tepotte-leg, som
virker forstemmende på tryk. SvClaus.(Pol.
**'tl942.n.sp.3). -potte-vand, et. (dagl.)

spøg. ell. nedsæt., om te som drik; tevand.

Scharling.UH.1.98. det er rimeligt, at hvis
Du havde haft en Son, saa havde Du
optugtet Knægten til at koge Thepotte-
vand og strikke Strømper. Drachm.F.11.28.

-punch, en. (jf. Tevandspunch^ punch,
txlbf-redt af varm te og rødvin ell. af kold te og
rom; ogs. (jf. Kaffepunch; dial): varm te

mfd brændevin. Uhrskov. DagligtIAv.(1924).
134. NntidsMad.*(1936).400.402.
Terag^elne, en. se Teriak.

Terce, en. se I. Terts.

Tercet, en. se Terzet.

Tere, subst. se I. Terre.

Terebinte, en. [tera'bendo] flt. -r. (fra

<JT. terébinthos; ;/. Terpentin; især bibl.) ^
d. n. 8. Terpentintræ. Som særligt vellug-
tende Brændsel omtaltes Enebær, Myrte,
Tfrrbinte og Lavrbærtræ. Troe//t/y.//.7i4. da
Muldyret kom ind under en stor Terebintcs
(1S71: YAg) tætte Grene, blev hans (o:

Ahsmlons) Hoved hængende i Terebinten
(1871: Kf;en). 2Sam.l8.9(1931). jf. Drejer.

HotTerm.272.
|J

hertil bl. a. Tereblnte-blad
^Terebint-: lIolh.Ep.II.373), -træ ('Tere-
bint-: LTid.lT50.238), jf.: Mamres Te-
rebinthelund. Rubow. (Orbis litterarum. II.

(1944).131).

terge, v. se tærge.

Teriak, en ell. (sjældnere) et (vAph.

(1759).481. VSO. OpfB.^VI.209). [ite(J)ria9]

(nu dial. m. former som Teragel. vAph.
(1764).698. jf. Feilb.BL.H.(1889).207. Te-
ragel8(e). Moth.T82. Cii.1765. (Vider.II.

253). Feilb. jf. Rietz.728(skaansk). sml. ogs.

Treagelse, Triagelse. Krist.JyA.Till.l.

Afd.179. UfF. Tragelse. FolkLægem.1.65).

10 (ænyd. theriak, thiriak, teragels(e), triagels

ofl., fsv. treakilse, mnt. triakel, hty. theriak;

fra lat. theriacus, tjenlig mod dyrisk gift, gr.

thériakés, afl. af gr. thérfon, thér, vildt dyr;

apot., foræld.) et fra den klassiske oldtid

kendt lægemiddel, der var sammensat af
mange ingredienser (foruden vegetabilske

ogs. slangekød), og som blev anvendt som
universalmiddel mod smitsomme sygdomme og

gift (opr. spec. som modgift mod bid af vilde

20 dyr) indtil 18. aarh.; senere, i mindre sam-
mensat form, et olm. folkelægemiddel mod
mavelidelser m. m. *hvilken yndig Lugt . .

|

Den var saa angenem saa sød som Teriach.

Holb.Paars.243. *(apotekeren maa have) sit

Tilsyns-Agt og Øye allesteds,
|
At Svenden

stilles ey af Else eller Maren
|
For Theriacken

blot med Kys og Klap tilfreds. Wadsk. 85.

Cit. 1761. (Vider. IV 281). Apot. (1791). 117.

Baud.HS.291. Nordstjernen.1887(88.43. Folk

30 Lægem.III.109. f Teriak-urt, en. ^
havebaldrian, Valeriana phu L. Amberg.435.
Theriaks \5rt.vAph.(1759).481. -vand,
et. (foræld.) en slags akvavit, hvortil der

brugtes teriak. Amberg.435. VSO.VI1.80.

Terlerken-bord, en. se Tallerken-

bord.

Termin, en. [tBrirai^n] (f m. lat. form
Terminus. Holb.Voia.l7). flt. -er. (ænyd.

d. s.; af lat. terminus, grænseinærke; jf.

40 determinere, L Terminus; især jur. ell. Y)
I) et fastsat tidspunkt, paa hvilket

noget skal finde sted; ogs.: et kortere tidsrum,
en fastsat periode, inden ell. ved hvis udløb

en bestemt handling skal finde sted; tids-

frist. I.l) i al alm. *Han og en vis Termin
at møde lod benævne. Holb.Metam.35. *efter

lovlig, ret Termin | Hun fødte paa et Slot

ved Rhin
|
Sin Son. Winth.V 137. Afgjørel-

aens Termin kom. SHeegaard.UT.6. Tyrkiets

50 sidste Termin (for krigserklæring): 1. Marts.

IierlTid.**/tl945.Aft.3.8p.3. fastsætte en
termin olgn. ell. (nu næppe br.) sætte
(en) en termin. VSO. jf.: det (har værel

guds) Villie, at sctte ofte mangen et Men-
niske en længere Levnets Termin, om hånd
havde levet skikkelig. //ørn. Aforai.//. 75.

||

navnlig m. h. t. opfyldelse af en forpligtelse,

især m. h. 1. betaling. Skeer herud
j
(o: i beta-

ling af præmie for søforsikring) nogen For-

60 sommelse, saa at Terminerne ikke rigtig

holdis. DL.4—6—8. Erke-Biskoppcn og Stæn-
derne (skulde) betale til de Svenske . , udi

alt Tredive Tusinde Rigsdaler, i tre Terminer.
Slange.ChrIV815. La88en.SO.246. i sin For-
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mue havde (skatteyderen) fradraget forud-

betalt Skat for 6 Terminer. Kun for den ene

af disse Terminer var Skatten forfalden.

Pol.y»1945.2.sp.5. (sj.) om aftalt del af

betaling; rate. Arbejdet stod paa det meste
af Aaret (1780), men . . den 13. December
kunde Bygmesteren anmode . . om Ud-
betaling af Honorarets sidste Termin. Zwi-
turminder.194i.66. \\ Y »w. h. t. levering af

varer. FagOSnedk. spec. m. h. t. terminsfor-

retning, i forb. (købe, sælge) paa ter-
min. Ludv. SaUXXIII.254. 1.2) (jf. Ora-

slagstermin^ om (hvert af) de fastsatte halv-
aarlige tidspunkter (nu sædvanlig 11. juni

og 11. december; jf. HistMKbh.3R.IV393),
da rente, gæld olgn. forfalder til be-

taling; ogs. om de kortere tidsrum, inden for

hvilke betalingen finder sted, ell. (nu sj.) om
selve betalingen ^Betale sine TermineT. vAph.

(1764)). *en Mand som lever af sin Rente,

I

Som sikker Indkomst har ved hver Ter-

min .at vente
|
Paa mangt et sikker Pandt.

Helt.Poet.67. indeværende Aars 11 Decem-
ber Termin maae . . forlænges paa een Maa-
neå.Pl.*/itl807. En af hans Prioriteter er

sagt op til TeTTninen.LeckFischer.Kaptajnen.

(1941).85. jf.: i Jylland (maa) vistnok

d. 13de—24de Juni endnu . . betragtes som
almindelig Somme r ter min. Lassen.jSO.S^S.

2) tidspunkt, paa hvilket, ell. begræn-
set tidsrum, inden for hvilket noget
sker ell. forekommer. Moth.Conv.T54.
Naar nu disse paa visse Terminer om Aaret
hykkelske-viis gaaer til Skriite. EPont.00.31

.

Renten af en Kapital angives i Regelen
procentvis for en vis Tidsenhed (Termin . .),

som oftest pr. Aa.Y. Hage.^1065.
\\ f stadium

i en sygdoms forløb. De Tilfælde (o: af kopper),

som yttre sig i Udslaaningens Termin ved
en heftig Feber. Aaskow.MH.196. smst.197.

\\

(især skol.) om de perioder, i hvilke der af-

holdes eksamen; ogs. om (tidspunkt for) ter-

minsprøve. Bek.Nr.204'/il920.§2a. (klassen)

er doven . . undtagen lige omkring Terminen.
Sonja Hauberg. SyvAar for Lea. (1944). 316.

Termin-, i ssgr. se Termins-, termin-
lig, adj. [t^rimilnli] (sj.) terminvis. de ter-

minlige Amortisationsbeløb. CQAndræ'sTaler.
n.(udg.l934).222. Thorsens terminlige Eks-
travagancer (o: et børnebal om vinteren og
en skovtur om sommeren). Nathans.Denfor-
budneFrugt.(1901).5.

Terminologi, en. [tBrminolo'gi'J flt.

-er. (ty. fr. terminologie ; af lat. terminus
(se I. Terminus^ og gr. logos, lære; jf. Kunst-
sprog 1, Ordbrug; IJJ ell. i videnskabeligt

fagspr.) indbegrebet af fagudtryk (kunst-
ord, termini technici) inden for et bestemt

omraade (en videnskabsgren, en kunstart, et

erhverv olgn.); ogs. om de inden for en vis

kreds, virksomhed olgn. gængse ord. Eilschows
Terminologie. J?eiser./ra2»". Den Fremmede
. . var ganske uindviet i Jagtvidenskaben,
og . . kjendte hverken dens Terminologie

eller Maigie.Blich.(1920).X.62. Meddelelser fra
Akademietf.de tekniskeVidenskdber . 1944. Nr. 2
149.

Termins-, i ssgr. (sj. Termin-, se u.
Termins-betaling, -forretning, -køb; ;/. ter-

minvis^. især (T) til Termin 1
|| foruden de

ndf. medtagne kan nævnes flg., der angaar
terminsforretning: Termins-kontrahent (Ha-
ge.^ 554), -kontrakt, -køber, -marked, -note-

10 ring, -parti (o: af varer. Hag.*IX.116), -pris,

-salg, -spekulation (ForrO.), -sælger, -vare.

-betaling, en. f'Termin-. Kaper.), dels:

betaling i terminer; dels (jf. -penge, -ydelse^;

betaling, som forfalder til en termin. D&H.
BldbT. -børs, en. børs for terminsforretnin-

ger. Sal.XVII.281. Hage.'556. -dag, en. (jf.

Rentedag;. Lassen.S0.248. D&H. -forret-
ning, en. ^Termin-. Hage.^1267. Meyer.*).

VSO.
||

især: [l.i] (jf. -børs, -handel, -keb
20 samt Tidsforretningj børsforretning, hvorved

der træffes aftale om overdragelse af værdi-
papirer ell. varer paa et bestemt tidspunkt
(ell. inden for et begrænset tidsrum); spec.

(jf. Differenceforretning; om forretning, hvor
levering ikke finder sted, men som kun til-

sigter at opnaa avance. Pol.*/il897.1.sp.2.

Hage.^554.740. -handel, en. terminsforret-

ning i varer. Lassen.S0. 109. Hage.*599.

-karakter, en. [2] (jf. -prøve; skol.)

30 karakter, som gives paa bestemte tider af skole-

aaret, og som tjener til grundlag ell. vejled-

ning for aarskarakteren. Anordn. Nr.198* /»

1906.§4.Nr.55'y»1938.§3. -køb, et. ^Ter-
min-. Kaper.^). (jf. -forretning samt Leve-
rings-, Tidskøb; køb af vare, som skal leveres

senere til en aftalt pris (mods. Dagkøbj.
Lassen.SO.109. -løbedag, en. løbedag (2)

for gældsbetaling, der forfalder til de halv-

aarlige terminer. Forr0.sp.381. -penge, pi.

40 (jf. -betaling, -ydelse^ penge, spec. renter og

afdrag, som forfalder til terminen, (han) sank
dybere i Vanskelighederne. Sine Ternuns-
penge havde han ikke klaret.AndNx.PE.IL
221. Hoicalt.S.43. -prøve, en. [2] (jf. -ka-

rakter; skol.) skriftlig prøve, som afholdes

paa visse tider af skoleaaret i gymnasie- og

mellemskolen. Betænkningvedr.dethøjereSkole-
væsen.(1930).42. Scherfig.FF.86. -tid, en.

Amberg. Kierk.X.25. de halvaarlige Ter-

so minsiiåer. PHans.KK.210. -vis, adv. se

terminvis. -ydelse, en. d. s. s. -penge.

LovNr.l72'*/tl932.§2.

I. Terminas, en. ['tBr'minus] flt. ter-

mini (hvortil (nu næppe br.) lat. bøjnings-

former som akk. ter min o s (Holb.Ep.L229),
dat.-ablativ terminis (smst.287. Schousbølle.

Saxo.398)) ell. (sj.) terminer ['tur'minar]

(PMøll. (1855). III. 185. Brandes. Br.1. 335.

Drachm.VT.146). (mlat. terminus; sa. ord

60 som Termin; jf. Terminologi; HJ ell. i viden-

skabeligt fagspr.) udtryk; vending; spec:

fagudtryk; kunstord. philosophiske Ter-

mini. Holb.Philos.IV2. grammatiske Termini.

Thorsen.Afh.III.62. jf. u. teknisk 3.
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EL Terminus, en. se Termin.

termin -vis, adv. (ogs. termins-^, (emb.

ell T> til Termin l.i. MR.1725.415. denne
Gield bliver betalt paa eengang eller termin-

yus.Tode.VI.232. Hauch.11.117. || som adj.

en vilkårlig eller terminsvis forfaldstid.

Brucker.Oters.afSchåffle : SocialismensKvintes-

sents.(1886).96.

Termit, en. [tBr'mid] flt. -ter. (eng.,

ty., fr. termite; af lat. tarmes, termes (gen.

-itisj, træorm; zool.) insekt, tilhørende orde-

nen Isvptera, som lever i samfund, ofte

kaldt „hvide myrer" (Funke.(1801).1.400.

Brehm. Kryhd. 655). Funke. (1801) . III. 656.

Cumer. Dyrhist. II. 121. Lieberkind.DVII.152.
den kriger(i)ske termit, se krigerisk 2.

||

hertil Termit-arbejder, -art, -bo (NordConv
Lex.V526. JVJcns.Sk.76), -boligr (Brehm.
Krybd.656), -dronning (Lieberkind.DV.il.

155), -familie, -gang (Bl&T.), -han, -hun,
-hej (BøvP.II.488), -larve, -rede (Brehm.
Kryhd.656), -samfund, -soldat (D&H.),
-tue (Hard.AM. 30), -æg ofl.

Termo-flaMke, en. ['t?rmo-] {efter

eng. thermos (bottle, flask), opfindelsen pa-

tenteret 1904; til gr. thermés, varm) glas-

flaske, mellem hvis dobbelte vægge der er et

lufttomt, varmeisolerende rum, især anvendt
til opbevaring af varme drikke, jævne Folk
med . , Smørrebrodspakke og Termoflaske
med K&ffe. DagNyh.'*/tl921.1.sp.l. Thermo-

• n (holder) paa hede Dage . . Kærne-
t-n kold og paa kolde Efteraarsdage

Kiiiii-n V!LTm.KnudPouls.BD.167. VareL.*
860. -kande, en. (jf. -flaske; Y,^. Cit.1941.

(OrdbS.).

Termometer, et. [tBrmo'me'dar] (f
m. lal. form Thejrmometrum. KomGrønneg.
111.17. Luxd.Dagb.1.32. hvortil flt. -metra.
Holb.MTkr.351. Borrebye.TF.159). best. f.

termomet(e)ret; flt. termometre ell. (sj.)

termometere (AWIlauch.(1799).238) ell.

t d. s. (Holb.Anh.124). (fra fr. thermométre
(1624); til gr. thermés, varm, og métron,
maal) I) i egl. bet. I.l) apparat, i regelen

bestaaendc af et lufttomt rør med en vædske-
ttjle og en skala (inddelt efter forsk, prin-
cimiir f Fahrenheit-, Reaumur- og Celsius-

)), til maaling af temperatur.
il.I.ll. Thermometrene blev i Dag-

lii'Mticn anbragt en Tomme over Gulv-
taj)[iet for daglig at konstatere Fodkulden
for Hans Excellence. /ian^r.G'//.4/. MKnud-
sen. Fysik.(1923).37. »Der er dem, der tror

Tpfrnometrets (a: lægetermomrtrets) Glas
|

f>g samler paa Daarligdomme. Z^enne/yc/c«*.

F}'ft7. i sammenligning: Giesternc, som
Manden haver i Obligation, ere som Ther-
'||"iiietra, eller Vejrglas, hvilke falde og
ti:'i', tie og tale, ligesom Aspectcrne ere.

Hidb.MTkr.351. i.2) om vædskesøjlens
ttilling dl. bevægelse, i forh. som ter-
mometret daler (Socialdem.*^itl946.3.sp.

4), falder (Scheller.MarO. Fol.**/J945.2.

sp.4. jf. II. falde 3.3^, gaar ned, op (jf.
gaa 6.1^, staar paa 30 grader olgn. (LTid.
1732.121. Tops.1.248), stiger ((tU) 44 gra-
der, højt olgn.) (LTid.i747.764. Pol.'*/i

1945.2.sp.4), synker (se synke 2.ij, viser
40 grader olgn. (se visej. slaa et termome-
ter ned, se III. slaa 63.1. termometerets
stand, se Stand 1.3. 2) (jf. Barometer 2)
overf., om hvad der er maalesiok for en vis

10 tilstand. KomGrønneg.111.17. den Tilstand,

en Dames Bøger ere i, skal være et ube-
drageligt Thermometer for hendes Aands
Da.nnc\se.CBernh.NF.1 1.38. Børnene, For-
aarets Termometre, spiller allerede Kugler i

de sorte Snehunker.MLorentzen.G.7 7.
{] jf.

bet. 1.2 : (kærlighed) er altid velkommen . .

saalænge den . . ikke sætter Therraometret
høiere op, end til „Drivhuusvarme".jRhc/i.
(1920).XXV111.74. *Nu Jublens Thermo-

20 meter
|
Steeg mange Grader tiX.Winth.X.

237. jf.: Saaledes sank strax vor Lieutenants
Hjertethermometer næsten lige ned
til Frysepunktet. Blich.(1920).XXVIII.125.
Termometer-, i ssgr. (især fagl.) til

Termometer l(i); foruden de ndf. medtagne
kan nævnes: Termometer-fabrik, -fald, -grad,

-inddeling, -kugle (Paulsen. 11.666) -mager,
-rør, -skala, -stigning, -søjle (se u. Sojle^,

-vædske. -hytte, en. (meteorol.) kasse med
30 tremmevægge, der beskytter el termometer mod

virkningen af solens straaler og udstraalingen

af varme. Lijsgaard. Lufthav, Vejr og Klima.
(1943).89. -højde, en. d. s. s. -stand.

PIIans.KK.131. S&B. -lomme, en.

vædskefyldt beholder til termometer i maskin-
anlfrg.PSchrøder.MaskinUere.*III.(1924).189.

-stand, en. (jf. -højde samt Stand 1.3^

vædskesøjlens ^stilling i termometret; det antal

grader, som svarer til en bestemt stilling.

40 JHLars.HA.1.35. Sal.*XXIII.260.
Tern, en ell. et. [t«r'n] flt. d. s. (sideform

ell. nydann. til 111. Terne ell. dannet som
vbs. til V terne; sml. Strib; især T) I) d. s. s.

III. Terne 4. (hendes) uldne Søndagskjole
med smaa hvide og sorte Tæm. ASteenbuch.

Hans (1906).27. det graa (sæt løj) med de
smaa Tern. Buchh.CvH. 110. *Glimtet af en
Kjole,

I
hvor hver en Traad, hver en Tern

er til ( i sollyst Spil. Hørup.LN .56. \\ om fir-

50 kantet aabning. De saa gennem Ternene i

den røde Stenmur ind i Haven. />//ar6oe.

OverBroen.(1902).36. 2) (jf. Strib 2) ternet
mønster, (den) skotskttærnede Silkekjole,

ganske bitte smaa i Tærnet.JPJac.(1924).
11.137. en lille Effekt i Vævningen (af
tæppet), der giver Indtryk af en næsten
usynlig Tæm. Varehus.19é5.29.8p.2. jf.: et

Vindue saa stort som en Port, et uendeligt

Tavl og Tern af smaabitte blyindfattede
w Knaster af G\&n.J I'Jac.( 1924).l II .297.

I. Terne, en. ('iBrnal fil. -r. (glda. tærne,

SV. tama, no. tema, oldn. J)erna; vistnok

laant fra osax. ell. mnt., jf. mnt. derne (hty.

dime^; besl. m. tjene, Tyende || i 18. aarh.
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navnlig hos no. forf., foreslaaet til genoptagelse

fra Vedels Saxo-overs, i JBaden.Symbola.

(1780).78, nu næsten kun (jf. dog u. Skiden-

terne^ arkais. og poet. samt undertiden spøg.

(jf. VSO. MO.)) I) ung kvinde i tje-

nende stilling; tjenestepige; m. h. t. ældre

tiders forhold (jf. Kammerterne, Tjenestemø^
især om den, der gør tjeneste hos en dame af

fornem stand. DFU.nr.1.9. Terne . . kaldes

en pige, som vagter en frue eller jomfru lo

self op, kaldes nu deres egen pige eller kam-
merpige. il/o^/i.TSS. Holb.Usynl.II.l. *Min
(o: en bondekones) Mand og Børn og Terne

|

For mig er Selskab nok. CFrim.AS.184.
Oehl.XXX.144. *skal I være Ragnhilds

Terne?
( Og trække for hende som en Tje-

nesteq\inde.Hr2.VI.13. hun var feed og
rød som en landlig TeTne.HCAnd.BCÆ.1.83.
*Saa kom en lille Terne, nok saa vakker,

|

Og overtrak hans Seng . .
|
Med Lagner. 20

PalM.lV.329. jeg (0: Ester) og mine Terner

(1871: unge PigerJ (vil) ieiste.Esth.4.16

(1931).
II
ung pige, der udfører hushjælp som

del af frivilligt ungdomsarbejde. Lederbladet.

1943.190.
II

billedl. Staten bliver Roms (0:

romerkirkens) lydige Tærne. FrNiels.R.344.
Maanen, Jordens blege Terne. Røse.Byge-
vejr.(1892).144. 2) (efter sv. tårna; sj.) ung
pige; mø. *mine Søstre vare længer

|
I

Alder og Forstand som voxne Terner. Heib. 30

Poet. IV 46. *I min Elsktes lille Hoved er

af Luner mange fler,
| Og endda er hun

dog sødest iblandt alle Terner smsLalRecke.

SB.51.
II. Terne, en. ['t'grna] flt. -r. (ænyd.

d. s., sv. tårna, no. terne (dial. tenna of,.),

oldn. J)erna; navnet vist efter fuglens skrig;

jf. L Kirre) i) \. svømmefugl af under-

familien Sterninæ (især: slægten Stema);
spec. (jf. Sandterne, Strandmaage^ om fjord- 40

terne, Sterna hirundo; ogs. (dial.) om hætte-

maage, Larus ridibundus (AGarboe.Agersø.
(1938).218). EPont.Atlas. 1.622. *Jeg gik mig
ud at jage

|
Det yndeligste Vildt.

|
Det var

ei Hjort og Hinder,
|
Ei Terne eller Tjur.

Winth.HF.210. Kjærbøll.591. Ude fra Stran-
den hørtes nu og da et Pip af en fred-

løs Terne. JVJens.SS.108 (jf.DgF. 1.267). en-
gelsk terne, se IL engelsk 3. hvidkindet
(Brehm.FL.612) ell. hvidskægget (s. d.) 50

terne, Sterna hybrida. hvidvinget terne,
Sterna leucoptera. Kjærbøll.595. OrnitholFT.
1.13. sort terne, (jf. Sort-kirre, -terne^
blaaterne, Sterna nigra. Brehm.FL.611. Kjær-
bøll.597. 2) (jf. I. Maage 2, Ælling^ i sejl-

sport betegnelse for et mindre sejlfartøj af
bestemt type og maal. Pol.^U1904.A.l.sp.4.

III. Terne, en. ['tBrna] flt. -r. (ænyd.
d. s. i bet.: lommetørklæde; omdannet af
Terning; jf. Y. terne, ternet) I) (dial.) d. eo
s. s. Terning l.i. Krist.JyF. 1.223.299. Fr
Grundtv.LK.199. 2) (jf. Terning 2.2; møl.)
terningformet fodleje til kværnens staaende
aksel (langjærnet). NordConvLex.V526. Spr

Kult.II.77f. 3) d. s. s. Terning 2.3. S&B.
Hedebo.44. 60 gr Bacon skæres i bittesmaa
Terner. DagNyh.^*/»1934.Sønd.l8.sp.2. 4) (jf.
1. Rude 1.3, IIL Tavl 2, Tern 1, Terning 2.i)

firkantet felt i mønster, især paa sloffer.

VSO.VII.20. blaae Tapeter med lyse Tær-
ner. Levin, (dragten) er guul med smalle brune
Tærner og en bred bruun Bordt. Goldschm.
NSU. VII.206. han så ned og flyttede Fo-
den hen over Tæppets Tærner, en efter en.

Kidde.AE.11.183. jf.: en Gavl med sorte

Bindingsværkstærner.Jørgf.H¥29.
IV. Terne, en. [•tBrna] flt. -r. (fra ty.

fr. terne; til lat. terni, tre til hver; jf. Ambe,
Kvaterne, Kvine, Kvinterne) i tallotteri:

forbindelse af tre numre som betingelse

for gevinst. Ew.(1914).IV345. Dersom jeg i

Eftermiddag vinder tvende eller flere Ter-

ner, saa er jeg hin\pen.Wiwet.EL.16. sætte
paa en Terne. VSO. han besatte sin Ambe
og Terne paa Lotterisedlen. 7?randes.//.2iS.

billedl.: Tode.V.45(se u. Kvaternej. (jeg)

troede, at en vis lille Pi'e var min Kjereste
— ene og alene; men nu mærker jeg, at hun
har besat en Terne (0: har tre tilbedere).

Blich.(1920).XII.187.
V. terne, v. ['t'erna] -ede. {til IIL Terne

og Terning; jf. ternet; 1. br.) I) sønder-
dele i form af terninger (2.3). hun (saa)

ham for sig, siddende i Ro ved Bordet
og terne Sild og Kartofler ud i passende
Bidder. TFoeLZ).253. refl.: Jordmarven . .

smulrer og tærner sig i Luften. Oecilfa^./TT/^.

2) inddele (en flade) i firkantede felter.

R%ch.II.303. hun saa . . Bindingsværkets
sorttjærede Bjælker uregelmæssig tærne den
store . . ^\d.åe.Schand.BS.198. To tynde
Bunde af Butterdejg udrulles . . Den ene ter-

nes af med t5mde Strimler af Butterdejg.

FrkJ.Kogeb.306.
Terne-bjælke, en. [III.2] (møl.)

bjælke, der tjener som underlag for ternen.

SprKult.I.132. MaskinbogLandm.688.
ternet, adj. [^tvrndt] (til III. Terne og

Terning; jf. V terne) I) (jf. skraa-, skæv-
ternet og ternigj

"f
terningformet. Jernkies

Krystaller . . regulair tærneåe. Skrivter afNa-

turhistorie-Selskabet.IV,2.(1798).232. Bruun
Tærningmalm . . fuldkommen tærnet i

Bruået. smst.233. Amberg.485. 2) især om
stoffer: som har et mønster af terner

(III.4). Søtoft.KH.20. en skotsk, tærnet

Reisekappe./wgf.i/5.///.23i (jf. skotskternet^.

Rønne (laa) for os med sine røde Tage og

tærnede Mnre. Dick.S0.63. (hun) tørrede

Øjnene med Fligen af sit tærnede Bomulds-
forklæde. »Sc/jand.F.SS. t ternig:, adj. (til

Terning; jf. ternet 1) terningformet. tær-

nige Figurer. -BrMnm'c/i.lf. S. smst.4.

Terning, en. ['ternen,] Høysg.AG.192.

(dial, især i bet. 2.3: Tanning. Skjoldb.Sara.

(1906).23. AarbHards.1928.10. Feilb.). flt.

-er. (æda. tærning (Harp.Kr.197.217), sv.

tårning, no. terning, jf. oldn. ten(n)ingr; fra

^.
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mnt. terninc, jf. holl. teerling; muligvis til

lat. quaternio, firer paa terning, ell. fr. terne,

treer paa teriiing (jf. lY. Ternej; jf. III.

Terne, Terre)

I) en til spil anvendt lille klods af

ben, træ olgn., hvis seks sider er kvadratiske

og forsynede med et forskelligt antal (een til

seks) prikker („øjne"), der angiver tidfaldet

af det enkelte kast; ogs. (jf. Terningstok^ om
stangformede spilleredskaber med øjne paa de lo

tre ell. fire sider, som anvendtes af romerne og

i folkevandringstiden. I.l) i al alm.; ofte ogs.

(især i forb. som spille terninger^ om selve

spillet, fordrive Tiden med Kort eller Ter-

ninger. £?oI6.iiJ./.5. *Snart med en lille

Piket og snart med en Tærning i Brettet
|

glider uskvldigen brugt Aftnen ved Piberne
hen. FGuldb.1 1.297. *Han kommer vel fra

Kroen,
|
Fra Terning og STpil? Holst.1.145.

SophMull.VO.527. Legeb.I.c.l7. kort og ter- 20

ning er ond gerning, se II. Kort 2. blind,
falsk terning, se blind 4.i, II. falsk 2.i.

II
t fa^ite forb. (m. verber), kaste ell. (nu

ofte, jf. II. kaste l.aj kaste med ter-
ninger. Holb.Ul.II.7. der sad en Spiller,

han kastede TæTnin^. HCAnd.(1919).V237.
DanmRigHist.1.86. knibe terningerne,
se III. knibe 3.2. f lege terninger. Moth.
L84. rafle (med) terninger, se 1. rafle 1.

rulle med terninger. Argus.l770.Nr.6.2. 30

slaa (med) terning(er): de havde slaget

med Terningerne. KbhAftenp. 1784.Nr. 53. 3.

tp.l. *Munken . . der om en Skat
|
med

Djævlen selv slog Tærning i sin Celle. Stuck.
D.6. et slag terninger, se 1. Slag 4.4.

spille (med) terninger. Moth.T83. Holb.
11J.I.5. Fetlb.III.926. LollO. 1.2) overf., i

udty. for hvad der er afgørende for ud-
faldet af en handling; især anv. om kamp,
hvoraf liv og død afhænger. *vi skulde sætte, 40

mener du,
|
Et dobbelt Liv paa denne slette

Tærning (0: indlade os paa kamp to mod
een)? Oehl.V1.168. Hvor Dansken spilled

Mand mod Mand,
|
Os faldt den bedste

Terning. lftnl/».//.S5. »Din frie Blæst — til

I^nds, til Ses, | hvor styrker os dens raske
Kys

I

til Kast med Daadens Terning. KMunk.
Navigarenecpsse.(1941).49. \\ i forb. m. rulle
ell. (nu næppe br.) løbe (JacBircherod.R.13.
VS0.VII.21) ell. (poet.) rinde (se III. so

rinde 2.i) ell. (sj.) trille (Bredahl.(OThyreg.
B.180). fJBirkedal.LTF.106). Oehl.XII.137.
•Lad ved Dag kun op og ned

|
Lykkens

Tærning rulle. Ing.RSE.VII.243. »Vi vil ej

savnes paa den Dag,
|
da Tæmingcn om Liv

01^ Død
I

skal rulle i dets (o: Danmarks)
i>liod.Ploug.II.29. kaste terning: vi (har)
plantet vort Banner der, hvor Slaget skal
staa, og Sejrens Tærninger kmstes. Lehm.
11 1.247. SHeegaard.UT.296. talem.: ter- 60
ningen (terningerne) er kastet, {iftcr

lat. jacta est aica, en udtalelse, der tillægges

Cæsar ved overgangen over floden Rubicon,
te Vogel-Jørg.BO.299) afgorelsen er truffet

(uigenkaldeligt). JacBircherod.R.13. de Fedt-
læders Sko maatte ofres, Tærningen var
kastet. Sehand.F.291. VlaCour.DH.II.135. f
lege terning(er): *var det Ret . . | At
lege Tærninger med Rigets Yel? Hauch.Æ.92.
sa.SD. 1.283. slaa terning. Brodersen. F.

102. spille med terninger: Trediveaars-
krigen . . denne store Kamp, hvor der . .

spilledes med de blodige Tærninger om,
hvor vidt Pavedømmet atter skulde lægge
sit Aag over Nordevropas Nakke. RichPet.
Kingo.(1887).29.

2) hvad der har samme form som
ell. i udseende minder om en terning.

2.1) (jf. Kubus 2; fagl., især mat.) figur
ell. legeme, som begrænses af seks kva-
drater. Molh.T83. laCour.Hist.Mathematik.

(1888).221. II (jf. Pyramideterning; mineral.)

om krystalform. Brunnich.M.99. Sal.'XIV
796. jf.: Jernkieskrystaller . . aflang Tærning
eller Parallellogram. Skrivter afNaturhistorie-
Selskabet.IV,2.(1798).232. 2.2) (fagl.) om
del af maskin- ell. bygningskonstruktion.

\\

(møl.) d. s. s. III. Terne 2. SprKult.1.132.

Den gl.By. 1930-31. 101. UfF. ||
d. s. s.

Kvadrantklods. Sal.'XIV870. 2.3) (jf. Bouil-

lon-, Suppeterning^ lille, firkantet stykke,
især (jf. III. Terne 3> af brød, kød olgn.

Tærning-Leer . . sprikker i Tærninger, naar
den bliver tør. HaveD.(1762). 4. Kiødet . .

maa være skaaret i gandske smaa Tærninger.
Cit.l800.(FrHeide.Midtsjælland.(1919).132).

Fyldninger til de smaa Franskbrød. Ternin-

ger af Hønsekød og mager, røget, kogt
Skinke. Const.OH. 112. en Terning Chokolade.
LeckFischer.HM.19. 2.4) (jf. III. Terne 4;

1. br.) om firkantede felter, der danner et

mønster. *Over Steengulvets Terning
|
Gaaer

Mesteren op og ned. PMøll.(1855). 1.113.

Mit Øje havde fanget noget, et svagt Ind-

tryk af rudrede Figurer under Vandspejlet

. . det var Tærningerne i en K']ole. AndNx.
DB.191.

^
Ternins;v t ssgr. (ogs. alm. Terninge-.

se u. Terning-ben, -kast, -knokkel, -spil,

-spiller, -sukker, -oje; jf. Saaby.''), især til

Terning 1; foruden de ndf. medtagne kan
anføres: tcrning-agtig, -dannet, -flado, -form,

-formet, -formig, -lignende, -side. -ben, et.

[2] (jf. -knokkel; anat.) ben i foden, som
ligger mellem hælebenet og de to yderste mellem-

fodsben (Os cuboldeum). Moth.T83. Sal.'

VIII.311. Terninge-: Saxlorph.0.9. HKrab-
be.He8tcn3Anatomi7l8S5).55. t -bogf on.

spaabog, hvorefter aer spaas ved hjælp af ter-

ninger. *Jeg engang Lyst bekom, at seo i

tærning B05, |
Jeg vilde, arme Giæk, for

(j>: før) Tiden være klog. Holb.Skiemt.E3'.

Nyo Tærning- eller Hexebog til moeronde
Underholdning i muntre Selskaber, ^oucrs.

boglitel.1802). -bord, et. (ænyd. d. s. (Kingo.

SS. 1 1.60); ;/. Tavlbord; foræld., poel.) bord,

hvorpaa der spilles terning. Ing. EM. 1. 125.

•bræt, et. (foræld.) bræt til terningspil.

XXra. Rentrykt -U IM« 63
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VSO. VI1.21. -bæger, et. (jf. Raffelbæger;

lille beholder, hvormed terningen (terningerne)

kastes (efter at være omrystet). Amberg.485.

VS0.VII.21. Sal.XVII.291. -gople, en.

[2] (zool.) gople af familien Cubomedusæ,
hvis klokker er næsten terningformede. BøvP.
III.367. -kage, en. [2] (kog.) kage, der er

sammenlagt af firkantede stænger af chokolade-

kage og sandkage. NutidsMad.(1936).321.
-kapitæl, en, et. [2] (bygn.) en især i

romansk tid anvendt terningformet kapitæl.

Stilart.129. DanmKirker.XII.17. -kast, et.

I) det at kaste en terning (terninger); ogs.:

terningspil. Holb.Ep.II.296. Han satte hun-
drede Ducater paa eet Tærningkast. F/SO.

VII.21. Terninge-: vAph.(1764).691. Ax
Juel.KF.78. 2) (jf. -spil 2 samt II. Kast 1.2,

Terning 1.2^ 03 overf., om hvad der er af-

gørende for udfaldet af noget; undertiden m.
henblik paa en afgørelses tilfældighed. *Ei
Lykkens Tærning-Kast, nei Herrens Dom
mig txdl.Tode.1.93. *(han) blev forbandet

|

Af Træffets Tæmingkast til her (o: paa val-

pladsen) at åø.Drachm.1.387. Terninge-:
JSneed.1.242. Ved Tærningekast afgjordes i

Wien Staters og Folkeslags Skæbne. T/iGraae.

UweJensLornsen.(1891).4. -knokkel, en.

[2] (anat.; nu næppe br.) d. s. s. -ben. Viborg

&Neerg.HB.19. Terninge-: PWBalle.R.16.
Anat.(1840).1.235. f -ler, et. [2] lerart, som
sprækker i terninger, ell. hvoraf der dannes
terninger. EPont.Atlas.IV.168. HaveD.(1762).
4, -lim, en. [2] (fagl.) lim, der forhandles

i terningformede stykker. Randstrup.Slibe-

bogen.(1935).65. -malm, en, et. [2] (mi-
neral.) dels (nu næppe br.) om afart af bly-

glans, som spaltes i terningformede stykker;

dels om en art brunjærnsten, som krystalliserer

i terninger; farmakosiderit. SkrivterafNatur-
historie-Selskabet.IV,2.(1798).232. Sal.VI.338.

-mønster, et. [2.4] (nu 1. br.) ternet møn-
ster i tøj. Molb.HO. VSO. VII.21. -nikkel,
en. [2] "t nikkel, der forhandles i terningfor-

mede stykker. Sal.XIII.377. -salpeter,
et, en. [2] T natriumnitrat („Chilesalpeter"),

som danner terninglignende krystaller; kubisk
salpeter. VareL.^II.323. -sape, en. [2] se u.

1. Sape. -spat, en. [2] (mineral.) kalkspat,

som spaltes i terningformede stykker; anhydrit.

Brunnich.M.8. Sal.'1.764. -spil, et. I) det

at spille terninger; ogs.: spil, hvortil der an-
vendes terninger. Holb.llJ.1.5. Legeb.I.c.l7.

Terninge-: vAph.(1759).471. Rønberg.DE.
67. 2) O overf.: d. s. s. -kast 2. *Lykkens
Tærmng-Sipil. Clitau.IR.37. *Et lystigt Ter-
ningspil

I

Om Liv og Død vi lege snart med
Stoimen\Boye.PS.11.104. hvad der skete
herhjemme, var ogsaa noget andet end et

politisk Tærningspil mellem Rigsdagspar-
tier. H Ussing. Min Livsgerning. I. (1939). 203.
-spiller, en. Amberg.485. VSO.VI1.21.
Terninge-: vAph.(1764).691. -stok, en.

(jf. Terning l.i ; arkæol.) stangformet terning.

JohsBrøndst.DO.III.211. -sukker, et. [2]

t hugget melis. OpfB.*II,3.97. Terninge-:
Sal.XVI.902. VareL.'820. -»je, et. (nu
1. br.) især i flt., om prikkerne paa terningen.

Molb.HO. VS0.VII.21. Terninge-: vAph.
(1764).691.

Te-rose, en. (gart.) 2( dyrket varietet af
rose (med teduftende blomster), Rosa thea

indica ell. R. odorata Sweet. Hempel.Flora.
(1834).153. Winth.X.266. bleg, som Thee-

10 Rosens BlBide.HCAnd.(1919).II.342. Svend
Poulsen.Roser.(1941).32.
Terp, et. [t^ffe] (sj. i rigsspr.) vbs. til

terpe (2). sml. Feilb. \\ nedsæt., til terpe 2.3.

jf.: nu skal . . du til dit Kursusterp.
KMunk.IBrændingen.(1929).31. terpe, v.

['tBfJa] -ede. vbs. -ning (VilhAnd.Ldtt.il.

496. VorUngdom.1939J40.198), jf. Terp,
Terperi, {no. terpa, tygge med besvær, slide

med noget; uden for dial. især skol.) I) be-

20 handle paa voldsom, haardhændet maade.
i.l) t klemme; presse. Terpe høns, sigis de
som piiner dem for eg.Rostgaard.Lex.T26b.

terpe høns. Er at finde om høns har eg.

Moth.T83. 1.2) (dial.) slaa; banke. Rost-

gaard.Lex.T26b. MDL.621. jf. bet. 2.3: hun
spiller haardt og skødesløst, rigtig tærper
i T&ngenteTne.PLevin.MariannesMor.(1921).
26. 2) i overf. anv. 2.1) (dial.) trænge paa;
plage; fx. m. h. t. tiggeri. Thorsen.185.

30 Halleby.228. UfF. 2.2) (dial.) m. h. t. (legem-

ligt) arbejde: hænge i; slide. Feilb.111.926.

UfF. II
holde til strengt arbejde. UfF. ogs.:

udmatte. Rietz.728. 2.3) m. h. t. virksomhed

af forsk, art, især m. henblik paa gentagelse,
ensformighed olgn. (det) blev trættende,

naar der Aften efter Aften tærpedes i Kor-
tene. AFriis.BD.1.34. (han) sidder . . to

Timer hver Eftermiddag og terper Kort paa
en Kafé. Jørg.(DagNyh.^yiol912.Till.l.sp.2).

40 ;'/. forterpet: (privatteatrene) vedblev at

terpe det samme Stykke hver Aften, saa-

længe det vilde give Mønt.CMøll.PF.118.

II
m. h. t. bøger ell. (især) lektier: arbejde

vedholdende og med besvær for at tilegne

sig; mase med; slide i. Paa disse fire Hylder
staaer . . enhver Bog, som jeg har terpet

ig]enneTn.PMøll.(1855).II.141. Børnene af

dem, der før Aar 1500 havde nøjedes med
lidt Præsteundervisning og forresten kun

50 legemlig Uddannelse, maatte nu terpe Nav-
nene fra Noahs Sønner ned til Datiden.

TroelsL.XII.235. Det kan jo dog ikke nytte

noget at sidde her og terpe i sidste Øjeblik.

Det gaar ikke bedre for det, naar man kom-
mer til Vioiessoien.Lagerldf.NielsHolgersens

Rejse.II.(overs.l907).161. UfF. 2.4) (jf. ind-

terpe^ søge at bibringe kundskaber paa
en mekanisk ell. haardhændet maade,

især m. h. t. lektier olgn. Jeg er kjed af at

60 terpe Horats med dumme Drenge. Lew'n.

disse træede skolemestere . . tærper ind i os,

at vi er skabt én mand til én kvinde. NMøll.
H.123. hvert Lands Særegenheder og andet

egnet Huskestof trænes ind i Børnene (terpe
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maa en moderne Skolemand ikke sige mere).

VorUngdom.1941/42.152. LoUO. UfF. || m.
person-ohj. en Korporal, der terpede en
Rekrut igennem i de simpleste Regler for

tjenstlige Forhold. Dannebrog.*/tl910.1.sp.7.

Rigsdansk, det er vor Bonde jo terpet med,
saa længe vi . . har haft en dansk Skole.

Aakj.(Pol.'*/»1927.5.sp.l). UfF.
Terpentin, en. [tBr&(a)n'tiJn] (glda.

d. s. (Aarb.1918.124), eng. turpentine, ty. ter- lo

pentin; fra mlat. terebintina (underforstaaet

resina, harpiks), til gr. terebfnthinos, afi. af

terébinthos, terpentintræ; jf. Terebinte) i)

(kern., apot.) tykflydende vædske (bal-

sam) (bestaaende af harpiks opløst i terpentin-

olie), der afsondres af forsk, naaletræer
(opr. af terpentintræet); terpentinbalsam
(tyk terpentin); ogs. (uden for fagl. spr.) om
terpentinolie. Moth.T83. Terpentin til at

tage . . Pletter af med.PMøll.(1855).II.91. 20

den med Terpentin blandede Viin . . forekom
mig næsten udrikkeUg. Krøyer.Er.80. VareL.*

857. 2) t ^ terpentintræ; terebinte. Moth.
T83. Terpentin-, i ssgr. (især T og apot.)

til Terpentin I
; fx. terpentin-agtig, -art, -hol-

dig, -lugt, -sort ; endvidere betegnelser for pro-

dukter af forsk, naaletræer ell. uddrag af
ierpenlin(oli€) ell. lægemidler fremstillet heraf

som: Terpentin-balsam, -fernis, -harpiks,

-kamfer, -lak(fernis), -omslag, -pille, -plaster, 30

-salve, -svovlbalsam; endelig nogle foræld,

betegnelser for terpentinolie som Terpentin-
essens (ConvIjex.XVII.169), -gejst (JBaden.
FrO.), -spiritus (Funke.(1801).II.639. Bre-
dahl.IIl.64). -olie, en. æterisk olie, der ud-
rindes ved destillation af terpentin, bl. a. anv.

i maling, fernis m. m.; ogs. om andre æteriske

olier, der har samme anvendelse (TeknLeks.
1.542). Moth.T83. VareL.*858. -træ, et.

(ænyd. d. s.) 3( stedsegrønt træ fra Orienten, 40

der giver en slags terpentin; terebinte; Pisiacia
terebinthus L. Jeg udbredde mine grene, som
et terpentintræ (1871: en Terebinthej..S'tr,

24.19(€hr.VI). Sal.*XXni.269. \\ om ved-

det, et Bord af Terpentintræ. .S'<.S'»r0.iVr.

96.10.

Terper, en. flt. -e. (skol.) til terpe
2.3-4: person (elev ell. lærer), der terper.

VorUngdom.1938/39.294. jf.: Han var lige

det modsatte af en Lcktieterper, forstod m
at gøre Dansktimerne til Fenter. AHenriques.
8D.76. Terperi, et. flt. -er. (skol.) vbs.

til terpe 2.8-4. Kilers var (undervisningen)
kun at kalde et ToTpcri. I)anmRigHist.V282.
ffomoS.CMA.77.
Terrain, et. se Terræn.
I. Terrakotta, en. {t«nj'k(oda] (tid-

ligere ofte skrriet terra cotta>. flt. -er
{-'km,da»ar] (./Lange. II. 161) ell. (ofkre)
terrakotter (m.MF.32f.). {fra ital. terra 60

cotta (flt. terre cotte^, til ital. terra, jord, og
cotto, perf. part. af cuocere, koge, brænde,
lal. coquere (sml. I. koge^; især fagl.) I)

uglaseret, brændt ler af rødgul farve,

som anvendes til kunstsager og bygningsorna-
menter. Meyer. ^ TeknLeks.1.542. 2) kunst-
genstand (statuette, vase olgn.), fremstil-
let af uglaseret, brændt ler. Thiele.LA.262.
en Gruppe ioniske Terrakotter. FrPottisen.

KGK.96.
II

Jiertil ssgr. som Terrakotta-
buste, -fabrik(ation), -farve(t), -figur,

-sager, -skaal, -vare, -vase, -væv (bygn.:
galvaniseret jærnnet med brændt ler i kryds-
ningspunkterne; maatte af staaltraad og tegl.

FagOSnedk.367). II. terrakotta, adj.

[tvre^kmda] (til I. Terrakotta; især fagl.)

(mørkt) rødgul. Farvetone, der gaar fra

okker gennem terrakotta til teglstensrødt og
lilla. BøvP. (Tilsk. 1921. 1. 186). TidensKvin-
der.ynl934.36.sp.2.

Terrariam, et. [t'B(r)ira?riom] best. f.

-iet; flt. -ier. (ty., eng., fr. d. s.; dannet efter

Akvarium til lat. terra, jord; især zool.)

glaskasse til landdyr (især krybdyr) og
landplanter; ogs.: større rum med saadanne
glaskasser (Lundb.). Meyer.* Terrariet, Slan-

gernes og Krokodillernes lÅns.FrNygaard.
KK.106. Scherfig.FF.122.

Terrasse, en. [t«(r)irBsa, ogs. te(r)irBS9]

(^ Tarrasse. Cit.l790/~91.(TKrogh.Da.Teater-
billeder.(1932).226).— nu dial. Terras. Pram.
Stærk.26. BornhOS.). flt. -r. (ty. d. s. (f tar-

rass), eng. terrace ; fra fr. terrasse ; afl. af lat.

terra, jord; jf. Tras) I) en af jord opkastet
forhøjning med vandret flade af en vis

udstrækning. I.l) plan forhøjning foran
en bygning. Robinson.L95. EPont.Atlas.il.

266. Vi sad foran en Villa, efter Middag, paa
Terrassen. Bang.SF.3. 1.2) hver af de vand-
rette afsatser, der ved kunst er dannet i en
have paa et skraanende terræn. EPont.
Atlas.11.228. *Slot8havens sjunkne Terrasser.

Hrz.D. 1.182. HavebrL.*lI.431. \\ afsats til vej

olgn. paa bjergside. Oehl.Er.II.177. 2) mindre
ell. større flade i naturen, der hæver sig

over omgivelserne. 2.1) (mindre) flad
strækning paa bjerg(side). Reiser.IV261.

Højt paa en Terrasse af Bjærget aabnede
Skoven sig til en Slette. JFJcns.Br.34. 2.2)

hver af de afsatser, som danner trin i

et skraanende landskab; især (geol.) om
saadanne afsatser, dannet af vand ved lan-

dets hævning. 0rst.lX.24. Uss.AlmGeol.48.
Gennem to Terrasser sænker Landet sig fra

Nazaret til Gennesaret Sø.CKoch.JL.286.
3) fiævet, højereliggende flade ell, afsats i byg-

ninger, fx.: vinduesforhøjning. JNIIøst. \\ nu
især (jf. Sol-, Tagterrasse^; anlæg paa
(fladt) tag, hvor flere personer kan opholde

sig. Meyer.' BerlKonv.XXI.247. Terras-
se-, i ssgr. især (navnlig fagl.) til Terrasse

1-2, fx. Terrasse-afsats, -form, -formet,
-fonnfg', -have, -kultur (j: paa bjergskraa-

ninger), -møbler, -skraantng, -trin.

I. Terre, en (i bet. 2-3; ell. et (jf. Glah-
der.Retskr.). [hvn] ell. (kbh.) ['tæ-ra] jf.

skriveformen Tere. LTid.1752.348. Tære.
TIHtlevsen.nG.46 samt Tæresten. Sal.I.205.

63<
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HKoch.Drengen.(1935).48). (nu kun dial.

Tirre. Moth.T123. VSO.II.84.VII.160. jf.

Esp.352). fil. (i bet. 2) -r (Krist.BRL.554).

(af uvis oprindelse; muligvis omdannet af

(ell. sideform til) Terning, ell. af fr. terre,

lat. terra, jord) I) (jf. I. Jøde 3.4, Kno 2

slutn., 1. Knogle 3, Peter 3.6, Plukfisk 2.4;

spil med fem stene, som med een haand
skal tages op fra jorden een ad gangen, kastes

op i luften og gribes, sadledes at der stadig lo

er een sten i luften; især i forb. spille

(sj. lege. LTid.1752.348. TDitlevsen.BG.46)
terre. LTid.1752.348. Bulwer.Saml.Skriv-

ter.LI.(overs.1850).20. Meisler.Opfostringshus-

drengenNr.l01.(1887).59. SKoch.UE.55. Krist.

BRL.553f.
li

hertil Terre-spil (Thiele.LA.15.

Sal.*XXIII.271), -sten (SaU.205. HKoch.
Drengen.(1935).48. Esp.352). 2) (dial.) terre-

sten. Krist.BRL.554(bornh.). 3) (jf. u. III.

hive 3; foræld.) i forb. hiv en terre, dren- 20

genes raab til grossererne paa børsen faste-

lavnsmandag for at faa tilkastet smaamøn-
ter ell. strutter. OBloch.HVBissen.(1927).15.
AJeppesen.Fradetgl.Kbh.(1935).103.

II. Terre, en. se Tarv.

Terrier, en. ['tBriar] flt. -e (jf. Glah-
der.Retskr.) ell. (i fagl. spr.) -s (Saaby.

^

MdsskrDyrl.LlV.206) ell. d. s. (jf.: et Par
¥oxteTneT.Casse.IE.81). (fra fr. (chien) ter-

rier, eng. terrier (dog); af sen. lat. terrarius, 30

afl. af lat. terra, jord; jf. Foksterrier, Rotte-
hund) lille hund af en race, der ofte bruges
til jagt over og under jorden. Meyer.'^ Lieber-

kind.DVXI.196. skotsk terrier, se II.

skotsk 3.

Terrin, en. [t'B(r)iriJn, ogs. te(r)'riJn] (tid-

ligere undertiden skrevet Tairin, Terrain.
Adr.y,1762.sp.l5. Argus.l771.Nr.46.3. —
nu dial. Tarrin. Amberg.431. Feilb. Sjæll
Bond.142. jf. Tarine. LMWedel.Bonde-Prac- 40

tica.(1821).7. — nu næppe br. Terrine.
vAph.(1759). Blich.(1920).in.l7. jf. Meyer.*
samt: en SøW-Therine. Luxd.Dagb.L320). fit.

-er. (ty. terrine; fra fr. terrine, til oldfr.

terrin, afl. af terra, jord, og egl.: beholder af
ler) stor skaal af porcelæn olgn., sædvanlig
med laag, hvori suppe olgn. (jf. Suppeterrin)
serveres, og hvoraf der øses op. Luxd.Dagb.I.
43. *Kom Punschen ind og Vinen!

| Sæt
Flasken her,

|
Ved Siden af Terrinen. ilrz.Z). 50

L191. *Man bragte Suppen i Terrinen.
Bastian.nr.5.3. en dampende Terrin Æggeøl.
GGregersen.KS.123.

|| hertil Terrin-bræt
(bræt olgn., hvorpaa en (varm) terrin stilles

paa bordet. S&B. jf. Bordplade 1), -fuld,
-laag.

territorial, adj.' [tBritori'a'Z] ifra fr.

territorial, sen. lat. territorialis, afl. af Terri-
torium; polit.) som angaar en stats terri-

torium. Sal.XVlI.295. Tilsk.1934.11.179. || eo
navnlig i ssgr. Territorial-farvand (far-
vand, som hører under en stats territorium.
Sal.*XXll.l081.

jf. Søterritorium;, -grænse
(spec: grænse for en stats søterritorium.

Scheller.MarO.), -højhed (statens højhedsret

over sit territorium og de personer og ting, der

befinder sig paa det; tidligere spec. om højheds-
retten over søterritoriet. Pl."'/tl813. AxMøll.
F.I.159), -ret (nu 1. br.; d. s. Forordn.**U
1806. §8a. JBaden.FrO.), -rettighed (d. s.

NordConvLex.V528. Meyer.*). Territori-
um, et. [tBriito^riom] best. f. -iet; flt. -ler.

(fra lat. territorium, en bys grund; muligvis

afl. af terra, jord; jf. territorial; især (g ell.

polit.) I) afgrænset omraade, som til-

hører ell. styres af en institution ell.

en person. I.l) omraade, som hører
under en by (saaledes spec. i 18. aarh.) ell.

(jf. Strandsynsterritorium; en myndig-
hed, ell. som ejes af en person. Moth.
Conv.T58. Kiøbenhavns Territorium. J^oJfr.

DH.L627. Schand.F.152. I.2) (jf. Søterrito-

rium; omraade, som er underkastet en
stats højhedsret (territorialhøjhed).
NordConvLex.* VI. 619. AxMøll.F. 1.78. 111.

1.3) i videre anv.: omraade, som i en vis

henseende (fx. geografisk) danner et af-
grænset hele. Pflug.DP.1179. Vi skal senere
træffe (kartoffeltyskerne) naar vi betræder
deres Territorier i Å.h.lh.eåen.Aakj.IlV16.

2) overf.: indbegreb af hvad der hører til en
vis virksomhed; (virke)felt; omraade.
Eilsch.PhilBrev.xvii. Kvinden fra 30 til 40
Aar . . var fordum et Territorium (Brandes.

1V88: Omraade;, der betragtedes som tabt
for Passionen. J5randes.JS.206.

Terror, en. ['tBrmr] {fra eng. terror

(i forb. reign of terror, rædselsregimente)

,

af lat. terror, skræk; O ell. polit.) (tilstand,

hvorunder der udøves) voldshandlinger;
især (jf. Rædselsregimente; om voldsmeto-
der, anvendt i politisk øjemed for at kue
modstanden mod et herskende regeringssystem;

spec. om forholdene under den franske og

den russiske revolution og under nazismens
regimente i Europa. Madelung.JagtpaaDyr
ogMennesker.(1908).215. TomKrist.LA.269.
HansPovls.RF.57. hvid, rød terror, (jf.

Terrorisme samt hvid sp. 850^^, IV. rød i.s)

terror, udøvet af henholdsvis reaktionære og

revolutionære partier. Hag.*lX.121. Ligesom
Frankrig havde haft sin røde Terror, fik den
nu (0: 1795) sin hyide.VerdenGD.111.532.

II
hertil Terror-handling (Frisch.PE.102),

-regimente (PoWUxl938.14.sp.3). terro-
risere, V. [tBroriise-ra] -ede. {ty. terro-

risieren, fr. terroriser; afl. af Terror; O ell.

polit.) udøve terror; anvende terror

imod. NordConvLex.^V670. Caligula terro-

riserede hele Riget. VerdenGD.l.513. \\ uegl.:

underkaste tvang; tyrannisere. HPHanss.FK.
11.313. Terrorisme, en. [t^ro'risma]

(f Terrorismus. Rahb.fHjort.B.l1.436). JBa-
den.FrO.). (ty. terrorismus, fr. terrorisme;

afl. af Terror; O ell. polit.) tilstand ell.

system, der karakteriseres ved terror.

Lehm.111.81. VilhAnd.Litt.11.978. jf. u. Ter-

ror: hvid, rød terrorisme. FolkHist.Vl.
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586. BerlKonv.XXI.249. || uegl., om anven-

delse af tvang ell. voldsomme midler inden for

aandslivet. Rahb.(Hjort.B.II.436). den stygge

Terrorisme, som kommer frem i Ønsket om
at faa mig al Brug af Pen og Blæk forment,

i det mindste i Dagbladene. firandes.X///.

481. Terrorist, en. [t?ro'risd] flt. -er.

(ty., eng. d. s., fr. terroriste; afl. af Terror;

O ell. polit.) person, som deltager i ell.

er tilhænger af terror. Primon.Leocicon.

(1807). Maddung.EH.184. || uegl. Litera-

turens unge Terrorister. Dagges.Danf. 1.243.

TilsU934. 11.31.

Terræn ell. (nu sjældnere) Terrain,
et. [tB(r)'rBii, ogs. te(r)'r?n,] best. f. -et

[-'r?i\'8<] fli. -er [-•rBq.'ar] ell. f terrains

(Junge. 101). (fra fr. terrain; afl. af lat. terra,

jord; især O) I) jordoverflade, navnlig m.
henblik paa form eller bevoksning; ogs.:

begrænset areal; omraade. I.f) i al alm.

Hestene (har ikke) deres sædvanlige Styrke

at trekke, med mindre at det skeer parallel

med terreinet. LTid.1725.286. (jeg) sagde ham
Terrainet, hvor jeg denne Gang vilde have Ur-
hønsene skudte. Blich.(1920).XXIV63. Syge-

husets Terræn. Buchh.UH.29. Gul Vipstjert

(foretrækker) græsklædte Terræner, som En-
ge, Moser og Kløvermarker. BreAm.Z)L.*//,3.

233. kuperet terræn, se kupere 6. 1.2) (jf.

For-, Skydeterræn^ ^ egn ell. omraade
som skueplads for krigsførelse (ell.

militare øvelser); operationsmark. Mil
TeknO. (De) maa dog vist erkjende, at Ma-
thematiken har spillet en, om end ubevidst.

Rolle for Dem, hver Gang De som General
har ført en større Hærafdeling ud i Terrænet.
8chand.UM.59. Sal.*XXIII.269. Naar Fod-
folket skal forlade Vejene og gaa over til

March gennem TeTriiinet.Sal.T.1941-42.461.

II
i forb. som tabe ell. vinde terræn, om

tilbagetrækning ell. fremgang. MilTeknO. Cit.

1915.(JacAnd.Er.III.139). \\ sondere ter-
rænet, se sondere 4. 2) overf. anv. af bet.

l(a); omraade inden for videnskab, kunst,

politik olgn., især som genstand for beher-

skelse, indflydelse. (Berg) havde et sikkert

og stort Terræn ude i Vælgerbefolkningen.
EHenrichs.M F.J.142. i næste Instans be-

finder vi os paa Religionspsykologiens Ter-

ræn. i/o/stetn.OAf.5.
II

især (jf. u. I. Grund
1.3, Jordsmon i) i forb. som tabe, vinde
terræn, i Logiken henter (man) billedlige

Udtryk fra Militairvidenskaben , . Allerede

længe har man saaledes talt om at erobre

Terrain i Forskningens Geheet. Hrz.XIVSO.
de tre tyske Modtalere . . tabte Terræn.
Modet sluttede med et Leve for Danmark.
Pol.**/tJ920.8.sp.2. en fornuftig Undervis-
ning i nyere Sprog vinder Terræn i Skoh-rne.

NBang.OU.96. Ternen- ell. Terrain-,
i tsgr. især (fagl.) til Terræn 1, spec. (H)
M bet. 1.2; fx. (foruden de ndf. medtagne):
Terræn-afbenyttelse, -afsnit, -art, -beskaf-
fenhed, -beskrivelse, -dannelse, -del, -fald,

-forhold, -form, -gevinst, -hindring, -kend-
skab, -kundskab, -lære, -regulering, -rekogno-
scering, -sans, -stigning, -strækning, -tab,
-ujævnhed, -vanskelighed, -vinding; spec.

(X og sport.) i ssgr., der betegner (sports)-

øvelser olgn., der foregaar i terrænet, i det fri

(og ikke i hus ell. paa baner ell. veje) som
Terræn-eksercits (Sal.V.848), -flyvning (Flyv-
ningHær.242), -løb (BerlKonv.XXI.249),

10 -løber, -ridning (Sal.XVII.294), -springning
(o: ved ridning. PoU^/il937.Sønd.5.sp.2),
-øvelse, -gaaende, part. adj. (især ^) i

forb. som terrængaaende køretøj olgn., køre-

tøj til brug i terrænet, uden for vejene. Sal.T.
1941-42.463. -genstand, en. (fagl.) en
i et terræn forekommende getistand, natur-
lig (fx. højde, vandløb) eller kunstig (fx.
bygning, vej), som afmærkes ved signatur
paa kort ell. tegninger. MilConv.VIII.74.

20 IngBygn.l939.208.sp.l . -højde, en. (fagl.)

dels: højde, der svarer til jordoverfladens
niveau; dels: højde (2.i) i terrænet. Bl&T.
JernbaneT.*''/»1937.2.sp.2.IngBygn.l939.207.

sp.2. -kar, en. (med.) kur ved visse lunge-
og hjertelidelser, bestaaende i bevægelse i bak-
ket ell. bjergfuldt terræn. Sal. 1.33. KliniskOrd-
bog.(1921).240. -punkt, et. (landmaaling.)
om faste punkter i terrænet, der ved efter op-
maalingen at forbindes med rette linier danner

30 grundlag for gengivelsen af terrænet. LandbO.
IV558. Sal.'XV359. -relief, et. (jf. Relief-

kort; geogr.) gengivelse af et terræn i relief.

Steensby.Oeogr.158. -sport, en. (sport.)

idrætsform (indført 1936), der bl. a. omfatter
øvelse i kortlæsning, orientering i terrænet,

skydning, lejrsport m. m. Lærebog i Terrain-
spoTt.(bogtit£l.l942). -vinkel, en. ^ den
vinkel, som skytsets kernelinie danner med
terrænet. MilTeknO. Skydeinstr.8.

40 I. Ters, en. [t^js] (nu 1. br. Terse.
TeknMarO. jf. Iscnterse (u. Isenters^ samt
Træters e. ThomasSødringsDagbog. (1841).
41. — ogs. skrevet Terts. CollO. Rambusch.L.
14. LokomolivT. 1922.281.sp.2.1923.216.sp.2).

flt. -er ell. (sj.) -e (smst.l922.281.sp.2).

(fra holl. taar(t)s, teer(t)s; af uvis oprindelse)

I) stangformet ell. konisk stykke træ ell.

metal. I.i) (jf. IL Knebel 2; fagl.) lille

stykke træ (ell. metal), der (ved at stikkes

50 igennem en aabning) tjener til at holde noget

sammen ell. fast. Manchetknapper . . med
vedhængende Kæde ogTen.PolitiE.Kosterbl.
''/iil925.1.sp.l. hele den øverste Del af

Døren (o: i telt) maa man gerne aabne ved
at sætte en Gren i Klemme — en Ters, som
man kalder den. Hjemmet.**/él933.32.8p.3.

Pladernes Sammenspænding foregik ved
Hjælp af to lange Bolte med Terser, der
spændte to svære Spændeplader, hvori-

60 mellem Pladerne var anbragte, ind mod
S tati vct. 16. Beretning fraStatensForsøgsmejeri.

(1938). 17. II (jf. Slippeters; især ^) træ-
pind, der tjener til at forene to øjne i

tovværk ell. til cU fastholde sejl, tovender



1003 Ters Terzerol 1004

olgn. VSO. Scheller.MarO.
\\ ^ stykke træ

ell. jærn, som lægges tværs over en aabning

ell. fortøjningsring, og som fastholder et tov,

der kastes om det. Funch.MarO.II.143. Kusk
Jens.Søm.13. \\ ^i^ lille rundt stykke træ ell.

pind, der stikkes i knuder, for al disse ikke

strammes for fast. MilTeknO. Fæstningsart

Mat.(1914).5.
II 4>- træstang, stukket gennem

en løbeknob, anvendt i stedet for baadsmands-
stol. KuskJens.Søm.l2. 1.2) (jf. Isenters samt lo

Drejer 1.2, Mærlespiger, Splejshorn^ 4^ ko-
nisk stykke træ, anvendt ved forfær-
digelse af takkelage, til aabning af et

tovs dugter ved splejsning ell. af et splejset

øje. Roding. Harboe.MarO. KuskJens.Søm.
59. 1.3) et stykke staal ell. jærn, som man
anbringer paa tværs i et damplokomotivs
udgangshætte for at forstærke trækken og

dermed forbrændingen i fyret. LokomotivT.
1922.281.sp.2.1923.216.sp.2. 2) jærn- 20

bøjle, der fastholder et dæksel over en
aabning (mandehul olgn.) paa en dampkedel.

Rambusch.L.14. Scheller.MarO. 3) (møl.)

trækile ell. træklods, hvormed den øver-
ste møllesten løftes, naar stenenes riller

skal uddybes („hugges op"). FrGrundtv.LK.
205. Dengl.By.1930-31.100. UfF.

II. Ters. en. se I. Terts.

terse, v. ['t^pa] -ede. {afl. af I. Ters)

^ drive en motte (I) ned over en ters 30

(I.].2) for at udvide aabningen; i forb, terse
ud. KuskJens.Søm.23.
Tepset, en. se Tazet.

I. Terts, en. [t'By(d)s] (ofte skrevet Ters.
Moth.T155. jf. Meyer.^ samt Feilb. Thorsen,

i bet. 2: StSprO.Nr.164.104. i bet. 3: Cit.

1822.(AarbFrborg.1941.79). i bet. 4: Holb.
Bars.IV.3. Bøgh.IIl.135. Schand.SD.191. tid-

ligere ogs. Terce. i bet. 2: Holb.Ep.1.186.

i bet. 4: sa.Plut.V3. — Tertia. se bet. 5. — 40

nu næppe br. Tertie. ;'/. JBaden.FrO. Meyer.^
samt Terzie. Primon.Lexicon.(1807) . i bet. 2:

Thielo.M.2. i bet. 6: Spillebog.(1786).84. jf.

VSO.). flt. -er. (ænyd. d. s. (Kingo.SS.1.13;
bet. 4) samt i ssg. tertz streng (jf. bet. 3),
glda. terdz (Kalk.IV332), therz, tærz (En
klosterbog.(1933) .56f.) i bet. 1 ;

(gennem ty.

terz^ fra lat. tertia, fem. af tertius, tredje)

1) (katolsk-kirk.) dagens tredje time; tide-
bøn kl. 9 om formiddagen. Brandt.(ChrPed. 50

1.388). KathOrdb.l2.

2) J^ det tredje trin i den diatoniske
skala ell. et interval paa tre tonetrin.
Holb.Ep.1.186. Stemme en Streng i en Terts.

vAph.(1764). MusikL.II.388. lille, stor
terts, (jf. stor 1.6^ interval paa henh. P/t
og 2 toner. MusikL.(1801).256. HPanum
B.ML.'255. stigende terts, se II. stige 4.4.

3) (gldgs. ell. dial.) tredje streng paa bratsch,

anden streng paa violin; d-streng. Moth. eo

T155. Cit.l822.(AarbFrborg.1941.79). VSO.
HPanumB.ML.386. Feilb.

4) (fægt.) hug ell. stød, ført imod mod-
standerens højre udvendige side, naar

vaabenet holdes i højre haand; ogs. om pa-
rade, der afværger tertshug ell. stød. Moth.
T155. først støtte hånd i en Secund hvilken
jeg caverede, og gav ham en igien udi en
'Tax^.Holb.Bars.IVS. Da Polaken fik sin

Kaarde i Haanden, gav han sig til at hugge
løs paa sin Modstander uden at bryde sig

hverken oiu Terts eller Kvart. Goldschm. 1. 54.

parere Terts. Scheller.MarO. støde Terts (jf.
II. støde 1.4;. smst. (jf. III. dyb 1.4, II.

høj 1.2 slutn.:) Dette er en dyb Terts,
som altid maa svippes ind med blødt Haand-
led.Drachm.EO.7. Sal.^XXIII.277.

\\
(især

dial.) i videre anv.: stød ell. hug med vaaben
i al alm.; ogs.: slag; stød; skramme.
Grundtv.Saxo.il. 145. VSO. (jægeren) brænd-
te Skuddet af. Haren fik en saadan Terts,

at den slog fem-seks Kolbøtter. AarbKbh
Amt.1911.79. han fik en dygtig Tærs, o:

Rap, Shg.Rask.FynskeBS.62. UfF.
\\

(især
dial.) overf.: finte; skose; omgang. Han
gav mig en Terts. VSO. Jeg vilde af mit
Hjerte gerne forsvare de la Motte, men
naar man faar saadan en Terts tilbage,

maa jeg give o'p.Tjenerf.102.

5) (bogtr.) skriftstørrelse (egl.: den
tredje fra oven af de hyppigst anvendte) mellem
mittel og tekst (sekunda). vAph.(1759). VSO.
Hag.'IX.122. nu alm.: Tertia. VSO. Nord
ConvLex.V528. BibliotH.U.434.

6) ^ i piket olgn. spil: række (sekvens)

af tre efter hinanden følgende kort af
samme farve. Moth.T155. Spillebog.(1786).

84. Spillebog.(1900).98. terts major, se

Major 4. || navn paa spil, som man kan
vinde ved at have en terts. Ugeskr.fRetsv.

1878.384.

7) (nu næppe br.) ^/»o af et sekund, en
Opsættelse, der varer en Secund eller Terts.

PMøll.(1855).II.92. VSO. Meyer."

II. Terts, en. se I. Ters.

Terts-flojte, en. [2] J^ fløjte, der

stemmer en terts højere end den almindelige.

VSO. Orchesterinstr.8. -gang^ en. [2] J"

(jf. -løb, -spring^, med en Finger fra hver
Haand spillede jeg lange Rækker af sø-

de Tertsgange. CarlNiels.MinfynskeBarndom.

(1927).28. -greb, et. [2] (nu sj.) J" greb paa
et instrument, hvormed man tager en grundtone

tillige med dens terts. VSO. -hug, et. [4]

(fægt.). Gymn.n.l74. -lob, et. [2] J^ (jf.

-gang, -spring^. S&B. -major, en. {jf.

Sekondmajor; til Terts i grundbet.: tredje; ji,

foræld.) stabsofficer af laveste grad i et in-

fanteriregiment, rangerende under sekond-

majoren. MR.1793.562. BørgeJanssen.Prin-

sessen.(1906). 148. -parade, en. [4] (fægt.)

parade, som afbøder tertshug ell. -stød. IdrætsB.

11.692. Scheller.MarO. -spring, et. [2]

(jf. -gang, -løbj J^ spring fra en tone til dens

terts ell. omvendt. CarlNiels.LM.52. EAbrah.

T.35. -stød, et. [4] (fægt.). Scheller.MarO.

Terzerol, en. [t'Bf(d)s9"roJi] flt. -er. (ty.

d. s.; fra ital. terzeruolo; foræld.) lille pi-
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stol; lommepistol. LTid.1724.125. Oehl.

IX.108. Drachm.VT.329.
Terzet, en. [t^i'sæd] (ogs. skrevet

Tercet. Ew.(1914).li1.35. Amberg. Bille-

skovJ.P.59). flt. -ter. (fra ital. terzetta;

afl. af lat. tertius, tredje, jf. I. Terts) i) J^
komposition for tre stemmer, især sang-

stemmer. Ew.(1914).III.35. MusikL.II.388.

2) (wetr.) hver af de to treliniede under-
afdelinger af en sonet. Heib.Poet.IX.360. lo

Recke.Verslære.163.

Te-salon, en. lokale, mindre restaurant,

hvor der (om eftermiddagen) serveres te, kaffe

olgn. Krak.l905.881.sp.3. EGad.TT.190.
I. Tese, en. se Tesis.

II. tese, V. ['te"sa] ^tæse. JBaden.Hora-
tius.1.323. Junge. VSO.VII.23. jf. Molb.HO.
(„skrives ogsaa tæsser"). MDL.621. Feilb.

tæsse. vAph.(1759). JBaden.DaL.683. Cit.

lS06.(DMag.2R.11.334). jf. MDL.621 samt: 20

Tisse, tæsse. Olavius.Skagen.f1787).381. tjæ-

se. DdH. SjællBond.63. tjæsse. Hedebo. 96).

-ede ell. (især jy.) -te (jf. Moth.T85. Feilb.

samt u. bet. i), (ænyd. tese (i udtese. Kalk.

IV 597*^), t(h)ies(s)e (smst.410), sv. dial.

tes(s)a, teisa, no. dial. tæsa, eng. tease, mnt.

tesen, holl. teezen, mht. (og ty. dial.) zeisen;

sideformer m. sa. ell. lign. bet. foreligger bl. a.

i 8V. no. dial. tasa (tåsa), nt. tasen og sv.,

no. dial. tosa, eng. dial. toze, mnt. tosen, 30

;/. ty. zer-zausen; næsten kun dial.)

1) pille, plukke, nippe (II.2) (klumpet
ell. indfiltret uld olgn.) fra hinanden; rede
ud; findele; ogs.: sprede, rode op i hø,

korn olgn. (for at tørre det), (især i forb. som
tese blaar, to, uld, værk^. Moth.T85.
vérk (tesed tb\).Hoysg.AG.37. med mindre
du (0: en kongedatter) vil heller tæse Uld . .

blandt UlavindeT.JBaden.Horatius.1.323. som
Drenge lavede vi Bolde af Kohaar, men de 40

lod sig ikke trille til Kugle, før Haarene var
omhyggeligt pillede fra hinanden næsten et

for et — tesede, som det hed. JVJens.EE.
171. hans hår (var) fint teset som hor.

Hjortø.aU.16,
II

t forb. m. adv. over hele

lAndet gav Qvindfolkene sig til at tæse
gammelt Lin op. IjCvin.Krigs-Fortællinger.

(1848). 23. jf.: smaa liiner af optieset
tovv. Rostgaard.Fyex.T21c. billedl.: Hvor vi

med „Studiebogen" slap „Hjortens Flugt" laa so

Stoffet teset op i skilte Traade og Bund-
ter. 0Frii8.( Winth.Skrifter.lI.(1928).XXXii).

tese ud. Thorsen.182. negene blev tesede

ud til en maatte, der gled ned ad de skraa
og blanke brædder (paa selvbinderen). Hjortø.

(uanmark.l920.33.sp.2).
||

m. overgang til

bet. 4 i forb. som tese i ell. med noget, teso

i høet. Feilb. hun (havde) saa længe tæset
med noget Garn, at hun var træt; hun
ka.stede Uredet fra s'xg.HansPoxis.JP.161 . 60

2) {maaske ved sammenblanding m. I. læse 1)
pille , sortere (ærter, kartofler olgn.), saaledes

at de gode skilles fra de daarlige, de store fra
de smaa osv. Feilb. FrGrundlv.LK.79. LollO.

3) <^ m. h. t. kort: blande. MDL.598.
Feilb. LollO.

4) {sml. ovf. sp.1005^''; jf. nt. tåsen i lign.

anv.) arbejde langsomt , besværligt,
xtbehændigt; kludre, rode, pusle, nørke
med noget (især i forb. som tese i ell. med
noget/ Hvor han staaer og tæser i det.

JHSmidth.Ords.166. tese i papirer og bøger.
Feilb. En test med en hiel Del Skrammel.
ThøgLars.Limfjords-Sange.(1925).38.

5) (nu næppe br.) slaa; banke; prygle.
De tæsede hinanden dygtig. 750. („Hos Al-

muen").
Te-selskab, et. selskab, inviteret til te.

Molb.HO. PWorm.DeFornuftige.L(1857).121
(se u. Kaffeselskab;. DagNyh.*U1912.4.sp.6.
-serviet, en. lille serviet (med broderi,

kniplinger, frynser olgn.) anvendt ved ser-

vering af te. Adr.^ftl762.sp.6. Tolv af de
store Servietter og tolv Theservietter. CMøll.
PF.358. -si, en. (jf. -æg) (rund) si (med
skaft), som holdes over koppen ved skænkning

af te (for at opsamle tebladene). Amberg. The-
sien var stillet parat over Koppen, der var
nok hældt Theblade i.ErlKrist.MM.24.

Tesis, en. ['te-sis] (ogs. Tese. ['tcsa]

JBaden. FrO. HistTidsskr. lOR. VI. 550). flt.

(m. lat. form) teses (Holb.MpS.285. PLevin.
(Tilsk.1920.II.385)) ell. teser, (fra lat.-gr.

thesis, egl.: det at sætte (1 1.15.6); jf. Antitese,

Hypotese, Parentes, Syntese; især Q}) kort
formulering af en opfattelse, frem-
stillet til diskussion; sætning (2.8); spec.

om de sætninger (paa latin), der i ældre tid

fremsattes til forsvar ved en disputats ell. dis-

putereøvelse; ogs. om skrift, bog, der inde-

holder saadanne sætninger, nu seer man ab
ipsis Magistris icke andet end nogle Theses
paa 3 å 4 Blader. Holb.Tyb.II1. 4. Autor kand
ikke vige fra sin Thesis, som er at tilskrive

Dyder og Lyder, Feihed og Stridbarhed,

Slaverie og Friehod til Heeden og Kulden.
sa.Ep.V*81. (Luthers) navnkundige Theses
mod Afladshandelen. CSPet.Litt.260.

Te-ske, en. lille ske (mindre end bårne-

sice, større end kaffeske), egl. til omrøring af
sukker i te. vAph.(1764).698. Inger havde . .

sat Portionerne af til ham . . og hun havde
ikke øst op med en Teske (0: havde øst

rigeligt op). Pont.LP.V

I

II. 171. || brugt som
maal: teskefuld. 40 g Gær og en Teske Salt.

Pol.**/il935.Sønd.22.sp.3. (1. br.) i flt. m.
ent.-form: 3 meget store . . toppede Teske
af en Blanding af . . Kaffe og Tilsæt-

n'mii.MHindhpde.Dyrtids-Kogebog.(1915).198.

-ske-fald, en. flt. -c ell. (nu 1. br.) te-

skeerfulde ^Man kan (tage) 3 Thceskeer-
fulde (af medicinen) Morgen og Aften. i4po<.

(1791).103) ell. (nu ofte) d. 8. (3 teskefuld

olie;. En Theeskeefuld Saft. VSO. '/* Teske-
fuld U}ortctåkHå\t.FrkJ.Kogeb.305. Safran
. . anvendes som Regel teskefuldvis.
KPont.Retsmed.1.154. -ske-vis adv. (sj.)

teskefuldvis. varme Drikke . . teskevis. Apot.
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(1938).39. -skænker, en. (foræld.) per-

son, der udskænker te, er indehaver af et te-

hus olgn. Cit.l728.(Kbh.s Huseog Indvaanere.
(1906). 111). Reskr.^'/J825. Kulturminder.

1940-41.133. -8labbera(d)8, en ell. et.

(dagl.) om tynd te olgn.; ogs. (jf. u. Te-

vands- 1) til Slabberads 3: det (er) saa, at

jeg som en gammel Mand vel ikke synderlig

bryder mig om de nymodens Theeslappe-

T&dseT.Rahb.Tilsk.l805.532. -smager, en.

(fagl.) person, som har det hverv at foretage

smagsprøver af te. MøllH.V269. FBrandt.

Psykologi. I.(1934).127.

Testament, et. se Testamente. Te-
stam ent-, i ssgr. se Testaments-. testa-
inentari!>«k, adj. [tesdamæn'taJrisgf] {ty.

testamentarisch, lat. testamentarius; adj. til

Testamente 1; jf. dog ogs. gammeltestamen-
tarisk; jur.) som vedrører ell. (navnlig)

hidrører fra, beror paa et testamente.
Slange.ChrlY.1159. som var Aands-Udvik-
ling noget den ene Generation testamentarisk

kunde disponere over i Faveur af den anden.

Kierk.VII.299. testamentarisk Bestemmelse.
LovNr.l20^''U1926.§l.

Testamente ell. (nu lidt gldgs.) Te-
stament, et. [tesda'mænda, -'mæn'd] (nu
dial. Testement(e). Moth.Conv.T61. Hedebo.

153. jf. Feilb. LollO.).
\\
formen Testament

synes navnlig at have været brugt i jur. spr. i

bet. 1 (fx. Kingo.SS. V.368 (jf. testamente.

smst. 339). Nørreg.Privatr.II.345. JurFormu-
larbog.*116); i bet. 3 anvendes den i bibelover-

sættelserne fra 1819 til 1907, men var if. MO.
ikke alm.; de ældre ordbøger har som regel Te-

stament som eneste form (fx. Moth.Conv.T68.
Gram.Nucleus.1827. Amberg. Holst.R.) ell.

som hovedform (vAph.(1759). sa.(1772).III.

SvGrundtv.) ; som ligeberettiget sideform findes

Testamente fx. Molb.HO. VSO. MO. Saaby.'
Glahder.Retskr.; Heib.Pros.VIII.415 dadler

Testamente som sprogfejl for Testament || flt.

-(e)r. (glda. testa-, testæ-ment(e) (i bet. 1; i

bet. 3: testament. Suso.35. GldaBib.463), æda.
tæstament, tæstæmænt i bet. 1 (DGL.11.448),
SV. testamente, no. testament(e), glno. testa-

ment, ty. (nt., holl.) testament, eng. testa-

ment; fra lat. testamentum; afl. af lat. te-

stari, kalde til vidne, aflægge vidnesbyrd, gøre

testamente; jf. testere samt -ment)
I) (især emb., jur.) (skriftlig) viljes-

erklæring (underskrevet af udstederen og et

par vidner ell. en notar), hvorved en per-
son tilkendegiver, hvorledes der efter
hans død skal forholdes med hans ef-
terladte formue (for saa vidt den ikke er

underkastet tvangsarv); ogs. om dokument,
der indeholder en saadan erklæring. Gaver og
Testamenter skulle med deris Haand og
Segl, som dem giort have, og med got Fol-
kis Underskrivelse være bekræftede. DL.
5—4—17. hun har faaet 20000 Rixdaler ved
et Test&mente.Holb.Pern.I.2. Testament fin-

des ikke. Min Onkel har aldrig været at

bevæge til at opsætte sin sidste Yillie. Heib.
Poet.VII.68. gensidigt, reciprokt testa-
mente, se gensidig, reciprok. || oprette
(Kingo.SS.V368. NHarbou.DødsboogFælles-
bo.(1938).127), opsætte (se opsætte 2) et
testamente, gøre (sit) testamente,
meddele ell. skriftfæste sin sidste vilje (i testa-

mentarisk form), havde jeg kun saa lang Tiid
at jeg kunde giore mit Testamente !//oi6.

10 Rpb.111.6. Ludv. i (spøg.) udtr. for at dø:
skulde jeg faae et saadant Hierte-stod til

(o: i fægtning), kom jeg til at begiøre (1731:
giøre) mit Testamente. Hoi6.T?/Z)./7.2. i pan-
teleg: Krist.BRL.487. Legeb.U.(1897). 101.
skrive paa sit testamente (testa-
mentet): *Hr. Holger maatte svarlig Tid

I

Paa Skrædderfolket vente;
| De sad og

skrev med megen Flid
|
Paa deres Testa-

mente. PMøll.(i855).1.10. spec. (dial.): være
20 (døds)syg. UfF. BornhOS. j| uegl., især om

ytring, fremstilling, manifest, hvori en person
(kort før sin død) sammenfatter sit syn paa
kunst, politik, religion osv. (ofte i forb. som
litterært, politisk testamente/ Falst.

Ovid.a2^. mit litterære Testamente. (t?/^6./.5.

den Sang, som paa en Vis er (Blichers) Testa-
ment til den jyske Mand (o: „Jyden han æ
stærk og sej").Aakj. Blicher.(1926).25. det
meget omtalte politiske Testament, som

30 Rigspræsidenten (o: Hindenburg) skal have
efterladt sig. Pol.^'>/sl934.1.sp.3.

2) {maaske ved sammenblanding m. Testi-

monium (2); jf. Ligseddel 2, Personalia 1;
især dial., foræld.') levnedsskildring af
en afdød (forfattet af degnen), som i ældre
tider oplæstes ved begravelsen (og hvori

der bl. a. skulde nævnes, hvad vedk. havde
testamenteret til kirke, skole osv.) (se nærmere
JBaden. JurO. Kirkehist Saml. 4R.V. 199 ff.).

40 *jeg i et Testament
|
Om denne vil optegne,

I

Hvad Ros og godt han har fortjent. Faisf.

19. Cit.l750.(LHøyer.G.15). Junge.209. Te-
stament over den her i Livet hæderlige og
velagtede, nu hos Gud salige Danneqvinde
Dorthe Christensdatter af Kiæihye. (bogtitel.

1859). ZakNiels.NT.99. Feilb.

3) (efter mlat. testamentum, der i Vulgata

(fejlagtigt) bruges som gengivelse af gr. dia-

théké, der de paagældende steder betyder

50 „pagt" (men ogsaa kan bruges om testa-

mente {!)); misforstaaelsen skyldes rimeligvis

brugen af ordet i beretningen om Jesu sidste

maaltid med disciplene) d. s. s. Pagt 1.4. 3.1)

(bibl., foræld.) om forholdet ml. gud og menne-
sker. I . . vare uden Christo . . fremmede
fra forjættelsens testamenter (1819: Pag-

ter).Ephes.2.12(Chr.VI). især i forb. det
gamle, henh. ny testamente, om dette

forhold, saaledes som det opfattes af jøderne

60 (efter Moses), henh. af de kristne. 2Cor.3.6-14

(1907: Pagt;. Luc.22.20(se u. Pagt 1.4/ 3.2)

(ved videre anv. af bet. 3.1^ om de to af-

delinger af bibelen, der indeholder den jødiske,

henh. den kristne tros grundlag; især i forb.
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det gamle, det ny(e) testament(e); ogs.

uden nærmere bestemmelse om (eksemplar af)

det nye testamente fjf. Feilb.J. Vor Herres og
Frelseres Jesu Christi Nye Testamente. C/ir.

VI.titelblad, en ubeskribelig mængde, baade
fuldkomne Bibeler, saa og i sær Nye Testa-

menter (er) komne for Lyset. Borrebye.TF.

685. naar Alle ere Christne, er eo ipso det

nye Testamentes Christendom ikke til. Kierk.

XIV180. Oversættelser til Fransk af begge lo

Testamenterne.F Fed.J//2.756. *(opvasknings-

pigens haar) var sort som Testamentet. USee-
dorf.(PoU/il920.1.sp.4). han ser ud, som han
var traadt lige ud af det gamle testamente
(olgn.), han ser udpræget gammeljødisk u4.

OrdbS.

4) (tilstarende anv. i holl.; jarg., nu 1. &r.)

i jorb. et gammelt testamente som spøg.

ell. nedsæt, personbetegnelse, spec. om gammel
jøde. Hvis det gamle Testamente dernede 20

opdagede det, vilde hun blive til en Ssdt-

stotte.KLars.GHF.1.26. Gør han ogsaa For-
retninger med Natvægterne, det gamle Testa-
mente derovre? PLevin.LN. 15.

testamentere, v. [tesdamæn'te'ra]
(nu 1. br. i rigsspr. tcstementere. Moth.
Conv.TSl). -ede ell. (nu sj.) -te (LHøyer.
G.85. Blich.(1920).VIII.5). vbs. (sj.) -ing
(vAph.(1759). VSO.). (ænyd. d. s. (Kingo.
SS.V287. KirkeRitual.(1685). 331), ogs. m. 30

bet. „erklære sig" olgn. ^hand (har) saaledis

om sig oc sine Psalmer testamenteret . .:

Herrens Aand taledo ved mig. Arøboe.Davids
Psalter.(1623).a5f) , sv. testamentera , ty.

testamentieren; til Testamente 1; i jur.

fagspr. foretrækkes testere 2) overdrage,
skænke (en noget) ved testamente, hun
bor alleene have alt hvad som Forældrene
efterlade, og iligemaade hvad som af andre
kand være testamentered. J[/oi6.Pern.///.5. 40

den nys afdøde rige Mand . . testamenterer
Kirker og Klostre . . meget Gods. OskAnd.
( KirkehislSaml.5R.iy.l68). en stor Saphir . .

hvilken hånd testamenterede hoxi.LTid.
1726.3.

II
u^gl. alle Fatalia fa; fortrædelig-

hedrr) vare mig derved (0: med degnekaldet)
li{:fsom testamenterte. L//»j/cr.G.S5, Lever-
lins „Diktar" hører til de Bøger i svensk
Litteratur, som det sidste Tiaar vil testa-

mentere til Efterverdenen. //arMc/s.A/Z/.Å'S. 50

ogs. (dagl., spøg.) som udlr. for ni give, forære
r ril (tim., jf. LollO. testamentliip, adj.

it' (la'mændli] (adj. til Testamente; jf. te-

st.Hiientarisk) næslen kun i ssgr. gammel-,
nytestamentlig (s. d.); jf. (sj.): *(at) se

naar Jærnet tappes, | det er det største af

all.
I

D(!t er et betagende Skue | som et
tf-Hf amentligt Under. VBergstrøm.Stemplerog
Hjul.(1911).28. Testaments-, i ssgr.

(ogs. Testament-, se ndf.). (ænyd. testa- 60

nnrif s-fgave); jur.) Hl Testamente 1; fx.

ToKtamentB-arv (mods. Slægtsarv, Deuntz.
A.(1892).61. Testament-: Sal.II.87), -ar-
ring (Sal.XVII.304. Testament-: S&D.),

-bevidnelse (VortHj.III,3.134), -ekseku-
tor (LovNr.l55'yid874.§83), -forfalsker
(Amberg.), -form ((dispositionen er ikke)

oprettet under Testamentsformerne. Min
Skr.Nr.227^*/»1872), -fuldbyrdelse ('Te-

stament-: Brandes.VII.441), -fuldbyrder
(eksekutor. vAph.(1759). Brandcs.NG.76. Te-
stament-: (Napoleon) blev næsten over-

alt . . af Folkene hilset . . som Revolutio-
nens store Arvtager og Testamentfuldbyr-
der. Brandes. 1.246), -jæger ('Testament-:
Holst.R. S&B.), -jægeri (de arvede ofte,

og Testamentjægeri har til alle Tider

været indbringende. CBernh.IV.63. Schand.
SF. 47), -lod (Ugeskr.fRetsv.l945.B.214),
-tager (smst.213), -vidne (Forordn.^^/il845.

§24. Testament-: BerlKonv.XXI.254).
Testations-, i ssgr. (jur.) til Testation

(se u. testere^, fx. Testations-akt, -alder,

-form ('Det staaer . . en Selveier frit for un-
der de sædvanlige Testationsformer at op-

rette et Testaiment.Forordn.'^/iil837.§12),

-frihed, -ret. Testator, en. [tæ'sdatwr;
ogs. te-] flt. -er [tæ-, tesda'to'rar, -'to-(r)j]

(f m. lat. bøjning, fx. gen. testatoris. PEdv
Friis.S.333). (fra lal. testator, afl. af testari,

se testere; jur.) person, der opretter (har

oprettet) et testamente; oftest i ubest. f. om
den, der har oprettet det testamente, hvorom
der i sammenhængen er tale. ChrFlensb.DM.
1.175. *De gammeldags Forbandelser . .

|

Mod dem, der brød Testators Ord og Ret.

PalM.V.350. Descendenter af Testators Olde-

fædre. Berl Tid.*/il926.M.ll.sp.2.

Te-stel, et. stel (I.3.i) til servering af

te; teservice. VSO. Bøgh.1.265. The-Ste af

Porcellæn, Meissen, ca. llBO.VidSelskOver-

sigt.1944l45.II.63.

testere, v. [tæ'sde'ra; ogs. te-] -ede.

vbs. (i bel. 2) Testation (se Testations- t

ssgr.) ell. (1. br.) -Ing (i bet. 2: Brandes.VII.

440). (ænyd. d. s.; fra lal. testari, besl. m. te-

stis, vidne (jf. Testikel^, sml. attestere, prote-

stere. Testamente; især emb., jur.) 1) (for-

æld.) bevidne. Niels Henningsen, Studen-

strup er en Nar, testerer Henrick Larsen.

Holb.llJ.Vll. Skolen er vakant testerer Ger-

hard. Cit.l792.(KirkehistSaml.il.119). ForrO.

2) testamentere. Leth.(1800). den ham te-

sterede Del af Vorm\xen.JurFormularbog.*116.

han . . testerer alle sine lose Ejendele

bort . . for at der ikke skal blive Tvist

mellem Arvingerne. FFed./i.4/y. jl testere
over noget, træffe testamentarisk disposilion

over. Ret til at testere over sin Formue.
MinSkr.*'U1862. Ugeskr.fRetsv.l943.A.10.

Testikel, en. [te'8dig(ø)I; ogs. tæ-] best.

f. testikCejien; fil. testikler, (fra lat. testi-

culus, dim. af testis i sa. bel. (maaske egl.

sa. ord som testis, vidne (o: om manddom?),
sml. testere osv.); jf. I. Kodde, Nosse,

Rædde, Sten 6.5, Sædstok; anal.) kirtel, der
frembringer sæden hos hanlige individer;

i fil. underliden om pungen med disse kirt-

XXIII. Bentrykt •»Z, 194« 64
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ler. LTid.1754.386. Dyr med udklemte, knu-

ste, afrevne eller bortskaarne Testikler maa
I ikke bringe lleTxen.3Mos.22.24(1931).

\\

hertil (især med.) ssgr. som Testikel-betæn-
delse, -brok (LTid.1754.386), -hinde, -hæ-
velse, -kræft, -præparat, -pung, -svulst,

-sygdom, -tuberkulose, -væv ofl., se fx.

Panum.590f. VoreSygd.IY328f.
Testimoninin, et. [tesdi'mo'niom,

tæ-] best. f. testimoniet; flt. testimonier ell.

(m. lat. form) testimonia. (ænyd. d. s. (Kingo.

SS.Y354. Reskr."/d697); fra lat. testimo-

nium, a/Z. af testis, vidne) I) (især skol. ell.

eml., nu gldgs.) vidnesbyrd, skudsmaal
(som gives en skolediscipel, student, lærling

olgn. om hans evner og opførsel i læretiden),

(jeg) deponerede, og fick af min Rector uden

nogen Betaling mit Testemonium accademi-

cum. Æreboe.35. *Vi (o: to haandværkere) har

i Ranslen Testimonier begge, |
vi kan vor

Færdighed for Dagen lægge. Drachm.DD.80.

2) (efter nylat. testimonium funerale, se fx.

KirkehistSaml.4R.Y199; især dial., foræld.)

levnedsbeskrivelse og karakteristik over en af-

død, som oplæses ved begravelsen (jf. Testa-

mente 2). TroelsL.XIY24. Feilb. AarbSorø.

1943.56. UfF.
Te-st»v, et. Y støvlignende affald fra tør-

rede teblade (der bl. a. anvendes til frem-

stilling af kaffein). VareL.*850. -sukker,
et. T grovkornet krystalsukker; krystalmelis.

TidensKvinder.^"111929.28.

Tete ell. Tete, en. [tæ'd] ogs. ['tæ'da]

jf. JBaden.FrO. flt. (sj.) -r. {fra fr. tete,

hoved, af lat. testa, krukke; især jjjj) spidsen,
den forreste del af en (marcherende) kolonne;

fortrop. Colonnen fortsætter . . Marschen . .

indtil Teten er kommen der, hvor Batteriet

skal ch.a.Tgeie.ExercArtil.(1804).144. man seer

Teten af Fjendens Colonner og hører de første

Sk\iå.Goldschm.R.355. Teten EoldtlMusik-
histArkiv.1.274. ofte (ogs. overf.) i udir. for

at sætte sig i spidsen for noget, indtage en

førende, dominerende, toneangivende stilling

olgn. F. (o: en politiker) er mellem dem, som
ere komne op i Teten. Tops.PP.102. || især

(efter fr. prendre la tete) i forb. tage teten.
Larsen.^(1888). det (hedder) at tage Teten
eller at sætte sig i Spidsen, naar man vil be-

tegne, at en Afdeling skal bevæge sig fremad.

VortForsvar.^''/iel897.2.sp.4. overf.: (førerne)

lister bagefter og passer paa, hvor Flertallet

vil hen — først naar de har opdaget det,

springer de hurtig frem og tager Teten.

Jørg.II.295. Téte-å-téte, en ell. (sj.) et

(Gylb. Nye Fortællinger. II. (1835). 80. 135 ofl.;

men fk.: smst.222). [tæ-da'tæ-d(a)] flt. -r. (fra

fr. téte-å-téte, egl.: hoved mod hoved, ansigt

til ansigt) I) møde, samvær under fire øjne;

især om stævnemøde, erotisk samvær. Heib.Poet.

1^189. (han) fandt hende i en høist fortrolig

Téte-å-Téte med en af (selskabets) Herrer.
SHeegaard.UT.74. 2) f ^i^^ sofa (m. plads
til to). *(hun) Smaagrubler lidt i Tete k

Teten (anm.: I Stolemager-Sproget en Sofa i

Octav-Format;. TBruun.1.374.
Te-tid, en. den tid, da man drikker te

(om eftermiddagen ell. aftenen). Du (kan)
gaae hen til Tante Jette og blive der til

Thee-Tid, saa skal Jens hente Dig. Kierk.

1.290. Saa er det Thetiå.KAbell.M.U. -tinjc,
en. (1. br.) i flt.: tetøj. NisPet.Dagtyve.(1941).

144. -træ, et. 2( J) (nu næppe br.) te-

10 busk. ChrFlensb.DM.I.157. Tychsen.A.1.475.
VSO.(u. Thee^. 2) (dial.) rævehale-spiræa.

Spiræa salicifolia L. JTusch.344. Feilb. -tøj,
et, (nu lidt gldgs.) fællesbetegnelse for, hvad
der (i alm. ell. i et givet tilfælde) anvendes

ved servering af te (maskine, kedel, potte,

kopper og tallerkener, teskeer osv.). et Bord
med Thetøi paa, og en Kjedel ved Siden.

PAHeib.Sk.III.3. ved siden af stod tetøj, en
tømt kop, en tora desserttallerken. //yor^ø.

20 TS.38.
Teuton, en. [tou'to'n, 1. br. tæu-,

gldgs. t(oi-] (ogs. Teutoner^, flt. -er ell.

(1. br.) -ere (JohsBrøndst.DO.III.66) ell. f
(m. lat. form) -es (Holb.DH.1.2; men: Teu-
toner. sa.Intr.1.83). (ænyd. (flt.) teutoner

(i bet. 1: PSyv.Bet.22), ty. teutone; fra gr.-

lat. (flt.) teutones, teutoni (i bet. 1), der

(maaske over keltisk mellemled) gengiver et

(vistnok) germansk folkenavn, som er sat i

30 forb. m. ty. sted- og personnavne som Teuto-
burgium, Teutobodus, Teutomeres ofl. (se

ZfdW.VII.165ff.) samt (vistnok paa uhold-

hart grundlag) med det danske sysselnavn Ty
(æda. Thiuth(æ-sysæl), se SvAakj.VJ.13f.;

sml. ogs. Sal.^XXIII.296)) I) individ af en

folkestamme (muligvis germansk og opr. bosat

i Nordvesttyskland (se Scandia.l934.84.89f.)

ell. Ditmarsken (se DSt.1943.141)), der sam-

men med cimbrerne i slutn. af 2. aarh. før

40 Kr. foretog et tog til Gallien og andre lande

og blev tilintetgjort af romerne (aar 102).

Anno 111. for Christi Fødsel . . ginge de

Cimbrier og Teutones ud af . . Jylland.

Holb.DH.1.2. FolkHist.III.5. jf. u. teuto-

nisk 1: Hans Hjerte lo i ham, som Hjertet

lo i de gamle Teutoner, for hvem Vredens

Lyst i sig selv var den højeste Vellyst. /saÅ;

Din.FF.162. 2) (;/. i sa. bet. mlat. theutones

(og theutonici) (fx. Saxo.GestaDanorum.I.

50 (1931).600), eng. teuton; om bet.-udv. se u.

teutonisk; især højtid., poet. ell. spøg., ned-

sæt.) person af germansk race, spec. om
tysker. (Bjørnson) er paa en Gang eller

efter hinanden Nordmand, Skandinav, Teu-

ton, Europæer, Verdensborger. VilhAnd.S.53.

Tilsk.1928.1.345.
||

(sj.) om nordbo (dan-

sker). *Mord-Engelen stoed over Cimbrers

Egne —
I
Teutonen skia.lv. Ew.(1914).1.125.

tenton(i)i»k, adj. [touito?n(i)s^, I br.

60 tæu-, gldgs. tmi-] (ty. teutonisch, lat. teu-

tonicus; adj. til Teuton || lat. teutonicus

brugtes som poet. synonym til germanicus

(se germansk^, og i mlat. optoges det (i formen

theutonicus, se fx. Saxo.GestaDanorum.I.
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(1931).600) som gengivelse af osax. thiudisc,

~ht. diutisc (se tysk^, idet den latiniserede

orm heraf (theodiscus) savnede støtte i klas-

Hsk latin) I) til Teuton 1. Holh.DH.1.6. Den
..teutoniske Rasen" (furor teutonicus) er

ligesom de cimbriske Hyl blevet ordsproglig.

Sal.*XXIII.296. m. overgang til het. 2: Social-

iifim.*/iil945.7.sp.2. 2) (især højtid., poet. ell.

j'øg., nedsæt.) til Teuton 2: germansk;
ysk. gamle tydske Heltesanges Melodier . . lo

teutonsk Musik. Hjort.KritLdt.il.288. Hans
(i: en tyskers) nu verdensberømte typisk

teutonske Fysiognomi. Bønnelycke.(BerlTid.

*U1922.M.3.sp.l).
II

(sprogv., foræld.) d. s. s.

germansk 2. de germaniske eller tevtoniske

Sprog (anses) for at danne en egen Sprog-
ramme, forskjellig fra den skandinaviske.
Hask.Retskr.llO.

Te-vand, et. ['te'-} ell. (gldgs., under-

tiden spøg.) ['te*-] (jf. EJessen.Gram.73 samt 20

PalM.D.120(se u. Skedevand sp.335*'>)). I)

(spilkogende) vand til at hælde paa teblade.

Moth.Tdl. skienke Theevandet paa Maskinen.
VSO. (hun) satte Tevand ovei.Buchh.Su.
! 1.235. 2) (jf. Tepottevand; drik, fremstillet

d at Juelde kogende vand paa teblade (tid-

iigere den alm., dagl. betegnelse for drikken

te, jf. UDahlerup.GT.73). tynd Drik, saasom
Thee-Vand og deslige. OeconJourn.i757.843.
lad os give Nicolai en Kop Theevand. Hrs. 30

VI1.243. hver Sommer . . drak vi Thevand i

Lysthuset i Haven om Attenen. Schand.F.
')f2.

II (1. br.) m. ubest. art. Man raader
l'?m ogsaa at drikke . . et mere styrkende
Theevand, f. Ex. af Meli-sseblade, hvori man
'.,'saa kan komme lidt Yiin.Tode.Hoste og
•^nue.(1804).46. || ofte (som modsætn. til spi-

rituøse drikke) i udtr. for, hvad der er uden
smag, kraft, fantasi, ell. for smaaborgerlige,
dagligdags, huslige interesser ell. idealer. Stub. 40

84(se u. Hvidlog;. HCAnd.(1919).II.153(se
u. romantisk 1). PalM.D.120(se u. Skede-
vand 8p.335**). Blodet rinder tykt og rødt i

hans Åarer uden at være iblandet akademisk
Tevand. /'o/.»V.2925.5.«p.3. ;/. \: bleg og
'he vandet spiritistisk Skillingsidealisme.

lacPaludnn.(NatTid.''/tl945.6.8p.l). (han)
ér hvad Hoffmann kalder Don Ottavio 1 Don
Juan: „ein zuckcrsiisses, gelecktes Mann-
Icin", der seer ud som han var opfedt 50

med Theevand og Trækvind, og taler

"om han var opdragen ved et Udtog af et
' f»nver8ationsIexicon.Oj/I6././<37. srnl. Feilb.

O f^f. I. Te 2; gldgs.) maallid, hvor man
r le. Hils og siig . . at jeg kommer
til Theevand. Heib.Poel.V205. HCAnd.
'I.IV350. (sj.) i flt.: alt det, Forbin-

s smaa musikalske Tevande, systema-
isk Venneros . . kan udrette (0: for al gøre
n koncert til en succes). EmilRasm.Paa flyg- eo
tendeFod.( 1923).260. -vands-, t tagr. I)
i enkelte (gldgs.) ssgr. (nu alm. afløst af ssgr.

"i. Te-;,- fx.: *da Helten ind nu traadte
|

For sin Morgenthee at smage | Laae for

ham paa Theevandsbor det | Net en
lille Morgengave. Oe;iZ.iBr./.i63. et af The-
vandshusene paa Frederiksberg . . Aar
18^8. Hostr.F.4(jf. Tehus 1). Kaffe- og The-
vandslapperads. Goldschm. I denandenVer-
den.(1869).5. (man behøver ikke) at spise sig

mæt om Middagen, da man kan indhente
det Manglende til Theevandstid eller ved
Aftensmaden. Het&.Pros.F///.487. || spec. i

betegnelser for te med rom og sukker: Tevands-
knægt (Blich.(1920).XIII.127. JVJens.HH.
162. Feilb. jf. Knægt 7, Teknægt samt u.

bet. 2), -punch (PMøll.(1855).II.114. Wors.
OE.37. Feilb.), -toddy (KrJens.DF.143).

2) (jf. sp. 1013*'') i mere tilfældige forb., der

udtrykker noget slapt, kraftløst, smaaborger-
ligt, aandløst, fx.: det hele vilde løbe ud
i en almindelig dansk Tevandsforlo-
\Glse.Vinderup.Dens0de Daarskab.(1909).73.

ThQVåndsnoveUeTne. Chievitz.NF.92. Ru-
bow.P.15. den hele litterære Theevands-
Passiar og Kaffe-Bagtalelse. ^eiJ.Pros.Z.
91. *Tid er det nu ved Theevandssnak
at blunde,

| At aabne Ørene for Venners
Munde. PalM.1.4. || spec. i nedsæt, betegnelser

for kraftesløse ell. æstetiserende personer, fx.:

naar han skjældte paa Theevandsfolk . ,

fornam man en Sundhedsaande udgaae fra

ha.m.JFibiger.Liv.359. *Heltes, | Selv Thee-
vandsheltes. Appetit er stor. PalM.Adam
II.11. 18. Første Matros: „Troer du jeg er

fuld, at jeg skulde vise Papirer frem til

saadanne Theevands- Cadetter".PA''yør9.
BH.35. Tevandskarl.SftfeB. Denne Ejen-
dommelighed ved Plougs Digtning . . kunde
vore Thevandsæsthetikere naturligvis

ikke op fa.tte.HPloug.CP .277 . m. ordspil paa
bet. 1 (slutn.): Tænk Dig den hele Forsam-
ling af Theevandsknægte og Kaffemada-
mex.Kierk.I.405. Bøgh.DA.I.175. -varmer,
en. d. s. s. -hætte. Theen trækker 10 Minut-
ter luider en Th.eya,Tmer.Const.OH.154. Jac
Paludan. L.30.
Tevelog, en. se Teolog.

Te-vogn, en. tebord, forsynet med hjul.

Pol.*/tl945.13.sp.3. -vrager, en. (foræld.)

lesmager. en Thevrager, som smagte et Hun-
drede Kister Tho.Cit.l798.(VorUngdom.l926.
150). -seg, et. ægformet beholder med gen-

nemhullede vægge (og forsynet med kæde ell.

slcaft), der kan fyldes med teblade og nedsæn-
kes i en kop kogende vand. Bld:T.

T-Form, -formet, se T- 1 og 2.

tg (som forkortelse for temmelig godt;,

se temmelig 2.1,

Tlian, en. se Thegn.
TIm'(<*), en. se I. Te.

Theatrnm, et. se Teater.

Thegn, en. [teq'n, tajq'n, tai'n] (ogs.

skrcrd Tc^n. Wim.Kun.IVxxv. Skautrup.

Sprll. 1.145. — sj., m. eng. form Than.
Grundtv. Snorre. 1.115. jf. Meyer.**), flt. -e

(VSO.) ell. (nu) -er (Drachm.M.34. Dllun.

8p.331.819). (glda. (flt.) tiennæ og tein, thegn

64*
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(i tein-, thegngield^, æda. thæghæn (i thæ-
ghæn giald. DGL.II.162. jf. Lund.Ordb.), run.

J)ægn, J)iagn (DRun.), fsv. Jjåghn ofl., oldn.

pegn, (fri) mand, ogs.: tjener, eng. thane
(oeng. J)eg(e)nj, ty. degen, helt; iesl. m. gr.

téknon, barn, til roden i gr. tfktein, føde; om
het. i olddansk se DRun.sp.730f.819, jf. ogs.

glda. (adj.) thegn (thæyn, teyn), rundhaan-
det, rigelig (Kalk.IV 324), t tegen, modig,

berømmelig (Moth.T65), vel dannet til glda.

(adv.) theyænleghæ (Kalk.IV.324), thæghn-
skap (GldaKrøn.137), sml. oldn. J)egnskapr

||

om forhold i Nordens oldtid (og middelalder),

hist. (jf. Arup.DH.1.107. PJJørg.RH.206f.)
ell. arkais.) fribaaren mand; kriger; ogs.:

helt; undertiden: stormand i en konges tje-

neste; hirdmand. *Tapper dog som Tyr i

Nor
I

En Thegn (anm.: Helt^ han (o: Ha-
rald Hildetand) før mon væxe.Oehl.Digtn.I.

51. Blich.(1920).III.159. Kongens (o: Harald
haarfagers) gode Mænd, Thegner, Huskarle.
Drachm.M.30. jf. Aarb. 1945. 111 ff.

Thema, Theologi(a), Theo-
ri(a), Thermometrnm , Thesis
ofl., se Tema osv.

Thespis-karre ell. -kærre, en.

[•tæsMs-] (i. led er navnet paa en gr. digter

og skuespiller, der 534 f. Kr. skal have lagt

grunden til den græske tragedies senere ud-

vikling ved at indlægge dialog mellem diony-

siernes korsange; O ell. æstet.) køretøj, som
Thespis if. en fejlagtig tradition (der navnlig

er blevet udbredt gennem Horats's Ars poetica,

jf. Reenb.II.47) benyttede som ambulant
teater; (især spøg.) uegl., i betegnelser for

primitiv skuespilkunst, omrejsende skuespil-

lertrups virksomhed olgn. -karre: Oehl.ND.
XXVI. Det er vor Nytaarsgave til den danske
Scene lige ned til den allermindste Thespis-

Karre, at vi ikke længere sige Madam eller

Jomfru om nogen Kunstnerinde.Z)a^6i.*/i
1857.3.sp.l. Mantzius.SH.1.108. -kærre:
Nord Conv Lex.' Y686. Tespis-Kærren blev
paakørt . . (teaterselskabets) store Rutebil
blev . . paakørt af en Lillebil. BeriTid.V,
1930.M.3.sp.l-2.

thi, adv. ell. konj. [ti] Høysg.AG.135. i

bet. 1 alm.: [ti^] (undertiden skrevet ti. jf.:

thi (eller ti), smst.102 samt Molb.HO.). {ænyd.
thi(i) (i 16. aarh. ogs. di(i); sjældnere thy, se

Brøndum-Nielsen.SF.115) ,
glda. thi, thy (og

ty. Mand.Wff. GldaKrøn.211), æda. thy (i

bet. 1: DGL.II.4; i bet. 2: thy a.t. smst.I.

822 var.), sv. ty, fsv. J)y (og thi, dy, dij (ogs.

i bet. 2-4:), no. ti, no. dial. di (ti, te) (bet. A),
oldn., isl. {)vi (og J)i^ (bet. A-B); egl. kasus-

form af pron. den, jf. æda. (dativ) thy og
(især i jy. kilder) thi (i forb. for(æ) thi

(at). Fragm.26. Harp.Kr.145.172. FlensbSt.
56. DGL.II.22var.), run. pui (?, jf. DRun.sp.
704), fsv. J)y og (især i gutnisk) pi, oldn. J)vf

(og 'pi), (opr.) instrumentalis: osax, thiu,
oht. diu, (opr.) lokativ: got. J)ei, oeng. b^

||

vist udviklet af forb. som æda. for(æ), mæth,

i thy (thi) (at), se fordi (samt TfF.X.186f.);

jf. efterdi; sml. ogs. diværre u. desværre)
A. som adv. (d.v.s. staaende umiddelbart

foran verbet og med omvendt ordstilling; thi

kan i modsætn. til andre adv. ikke staa paa
andre pladser i sætn.).

I) (især poet., arkais. (ell. spøg.) og i

kancellistil; jf.: „næsten forældet". VSO.
„Obs., høj Stil." Levin.) sammenfattende ind-

10 holdet af det foregaaende og angivende dette

som grund til det følgende: af den grund;
derfor; ofte indledende en logisk slutning paa
grundlag af i det foregaaende meddelte præ-
misser: altsaa; følgelig. Thi byde og befale

Vi (osv.).Forordn.(Kvartudg.) */il705. *Dan-
ske (de var) af Tunge af Æt og af Id

|
Thi

skal de nævnes i lobende Tid | Fædrenes
værdige Sønner. Grundtv.Udv.L756. *Mig bæ-
res for, som ret snart i Qvel

|
At Gitter-

20 værket vil briste;
|
Thi qviddre vil jeg et

ømt F&Txel Blich.(1920).XX.222. »Thi raa-

der jeg hver dannis Svend,
|
Som ride vil

i Skove,
I

Han ride sig ikke til Elverhoi,
|
Og

lægge sig der at sove. Heib.Poet.HI.367. (paa
auktionsplakater

:
) Thi indbydes de Lystha-

vende. fiyife^.J/J.gie/'^/.F^SO.;. En saadan
Drik . . maatte kunne hjælpe ham i hans
Kvide. Thi strakte da Skovfoged (N.N.)
med en rask Beslutning Benene ud under

30 Dynen. Schand.SB.46. *Thi maa vi hjæl-

pes ad
I

at skaffe Kla,nn%. KMunk.C.31. thi
kendes for ret. Cit.l762.(Wiwet.Sageri

Høyeste-Ret.in.(1776).33), se videre u. IIL
kende 6. i kendelser: thi bestemmes
(Ugeskr.fRetsv.l945.A.788), thi eragtes
(Nellem.A.166. Ugeskr.fRetsv.l945.A.787).

\\

i forb. m. imp. ell. konjunktiv. I sige jo selv,

at han, i det Gode han virkede, søgte sin

Virksomheds eeneste Løn! O thi yder ham
Ao Åenne\Rahb.Min.l798.iy.216. *Det Land,

jeg sidder paa, tilhører mig.
|
Med dig, o

Søl min Vælde er begavet;
|
Thi lyd din

Herre: ei du nærme dÅg\Oehl.XXlV.135.

Apoteker M. . . sendte mig en lille Flaske —
Baldriansdraaber. Den reddede mig. Thi

være dette Husraad anbefalet eventuelle

Lidelsesfæller. Jac^nd.-Er.i/.240.

JB. som konj. (d.v.s. forrest i sætn., uden at

indvirke paa ordstillingen), {som konj. har

50 (^da. næsten kun foræ thy at, der ofte ved

interpunktionstegn foran foræ betegnes som

hørende til den efterfølgende sætning (jf. APhS.
XY135)

II
undertiden kan allr. i æda. at

mangle efter foræ thy (fx. DGL.L53var. se

videre TfF.X.187. Lollesgaard. Syntaktiske

studier.(1920).97), og i glda. optræder ikke

sj. ved siden af det alm. thy at, thi at for-

mer uden at (se TfF.X.187); formen uden

at bliver i løbet af 16. aarh. den alm. (saa-

60 ledes fx. i Chr.III.s bibel (1550), medens Chr

Ped.s overs, af Ny Testamente (1531) endnu

ofte har thi at^ || de sætninger, der indledes

med æda. fore thy (at), glda. thy (at) osv.,

har allerede i æda., glda., ænyd. en relativt
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selvslændig karakter (saaledes findes fx. ofte

omvendt ordstilling, der ikke kan optræde i

hisTtninger), men da man i ældre tid ikke
' havde nogen speciel bisætningsordstilling (med
nægtelse olgn. foran verbet), kan det ikke sik-

kert afgøres, om (foræ) thy (at) ogsaa kunde
indlede bisætninger (jf. bet. S); dog findes der

enkelte steder, hvor begrundelsen er saa nød-

vendig, at vi nu vilde anvende bisætning (se

fx.Kalk.IY333b"'^. ChrPed.lV.232. Joh.3.18 ib

(1550; jf. fordi. 1819) || thi som konj. er

særlig hyppigt i bibeloversættelserne (hvor det

som regel gengiver gr. går^ og har rimeligvis

med støtte i disse holdt sig i litterært spr. efter

at være forsvundet i talespr.)

2) (nu næppe br.) i forb. thi at, indledende

en begrundende (hoved- ell. bi)sætning. *Thi
at Sorgen hun tvinger saa mange. -Soiwijff^/.

590.1ff. formedelst Forseelse af for megen
Høflighed maatte (jeg) udhaalde til om 20

Morgenen KL 6; thi at Damerne, som hafde

taget mit Løfte at afsættis med min Vogn,
holdt det ud saa len^e.Klevenf.RJ.119.

\\

(efter oldn. J)vi at) arkais.: Mænd tyktes da
saa vel om Jotunhejm, thi at dér bode en
Konning, som Gudmund heå.Grundtv.PS.I.
442.

3) f indledende en bisætning: fordi. Om
nogen Sporger mig

|
Hvi Jeg hans Nafn for-

gylder
I
Maaskee, thi hånd er god

| Som 30

altid glutten lyldeT.Cit.l716.(Thott4°1524.

418).

4) (især Qj; jf.: „foræld, i Talespr." Levin.;

/. har i EF.H.(1845) som regel rettet thi

» DeUnderjordiske.(1817) til for, se fx. Ing.

EF. H.(1845).26.51.85.91 osv.) indledende en
hovedsætning, der efterskikker en (tf. sammen-
hængen ikke strengt nødvendig) forklarende

ell. begrundende tilføjelse til det foregaaende

(ofte i form af henvisning til en almindelig 40

anerkeridt sandhed), ell. en motivering af, at

en foregaaende ytring er fremsat, at netop det

paagældende udtryk er anvendt olgn. (jf.

Mikkels.Ordf.479 samt nemlig 2.^): for
(IV22). „Skal jeg da æde grov Brød?" —
„Ingenlunde, thi det er Surdej i Maven."
Holb.Bars.lII.6. Velkommen! — thi du
eavst mig, Mig '\'^i(in.Ew.(1914).11.116. *Det
iAnd endnu er skiønt,

|
Thi blaa sig Søen

bælter,
| Og Lovet staaer saa grønt. Oe/»i. 50

XX.245. *Sig nærmer Tiden, da jeg maa
' væk,

j
Jeg hører Vinterens Stemme;

|
Thi

ogsaa jeg er kun her paa Træk. Blich.(1920).

I

XX.221. ved Hjælp af en meget formaaende

I

Graver (thi Graveren er især formaaende
) om Søndagen . .) indtage vi hver sin Plads
' i Forhold til vor særlige Formaaen i Sam-
I imdet.Kierk.VII.409. *Da gik han (o: en

I
nisse) hen til Havet

| Og stirred i det klare
' Vand,

1 Han smilte, thi nu havde |
Han »et 60

den største }i&nd. Gerson.50D.46. selv dan-
»ede han (0: en præst) ikke; thi det var ikke
helt i)&Hsen(ic. Aase IIans. Vr. 9. || motiverende
en opfordring. Glor Regnskab for din Huus-

holdning; thi du kan ikke længer forestaae
Huset. LMc.i6.2. see ikke efter Skionhed; thi

den er bedragelig. ruWin.///.325. *Gaae kun
Eders Vci, | Thi Søbemad jeg spiser ei!

Bastian, nr. 5.1. || motiverende et spørgsmaal.
skulde man . . vente af ham (o: en snedker-

svend) saa megen Fiinhed i Følelsen, saa
meget Inderligt? thi hans Bravhed og dan-
ske Uforfærdethed kunde man nok vente
sig ioT\id.Hrz.JJ.II.85. Befinder De Dem
nu bedre? Er Do mindre bedrøvet, mere
rolig? thi jeg mærkede nok at De var mere
bedrøvet end sys.Oylb.(1849).IX.240. Har
du gjort dette forsætlig eller af Vanvare?
Thi (Mikkels.Ordf.479: forj at du og ingen
anden har gjort det, kan der ikke være nogen
Tvivl om. Mikkels.Sprogl.242. || indledende

et (retorisk) spørgsmaal. ommeldte Methode
. . kan tjene til en større Indsigt i Construc-
tionerne end nogen anden. Thi, naar pleye

Discipler at gjøre sig noget distincte Begreb
om Ordenes . . Relationer til hverandre?
Høysg.S.a4'. Var det Penge . . om at gjøre?

. . En Æresag da? . . Thi det var dog vel

aldrig en Livssdig? Bredahl.V1.200. Han fik

den underlige Ide at ville flyve op til Maanen,
thi (Mikkels.Ordf.479: for; hvad kan et

femaars Barn ikke finde pa,&. Mikkels.Sprogl.

242. jf. bet. 5: man (kan) ordentlig krympe
sig ved at skulle fortælle: „den lille Rod-
hætte"; ti hvilket Ya.a.a.VilhRasm.BU.129.

II (jf. bet. b) angivende den omstændighed
(den følge), hvoraf man slutter sig til gyl-

digheden af (et enkelt udtryk i) den fore-

gaaende sætn. (han var) een af de berøm-
meligste Spillere, thi hånd døde i sit Embede
med Klover-Knegt i llaian.den.Holb.llJ. 1. 7.

Ganske saaledes lød den værdige Faders
slet anbragte Tale; thi min Patient blev

kjendelig slettere ved at høre paa ham.
Gylb.(1849).III.187. *(mindet synger) En-
somt, thi de brustne Blik

|
Ingen kjærlig

Haand har lukket. ^ois<./.5. ||
{især bibl.,

som gengivelse af gr. går) som overgangs-

partikel af mere ubestemt art. leed os ikke ind

i Fristelse! Men frie os fra det Onde! Thi
Dit er Riget og Kraften og Herligheden i

Evi^hedl Matth.6.13. Thi saa haver Gud
elsket Verden, at han haver givet sin Søn
den eenbaarno . . Thi Gud haver ikke sendt

sin Son til Verden, at han skal dømme
Verden. Jo/t.3.i6.

5) {sj.; jf.: „uden for dansk sprogbrug".

Wiwel.230; sml. ogs. Mikkels.Ordf.480) ind-

ledende et (adverbielt ell. adjektivisk) led, der

indeholder en begrundelse af et tilsvarende led,

hvortil det knyttes som indskudsled (jf. ovf. 1.

32 ff.). Frederik den andens ædle— thi sande
— Ord. Nyerupltahb.il 1.225. sagtens rig,

men ogsaa glad, thi aundl FGuldb.EtOrdtilsin

Tid.(18l3).80. en særligt dansk, indestængt
Kultur er en gammel Jomfru, der ingen Børn
kan faa, ufrugtbar, thi ubefrugtet. Lad os

da aldrig stænge Frøkornone ude! Brande«.
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T.14. (sj.) sideordnet m. og: *forpiint,
|
thi

sulten og thi tørstig, (han) sniger sig
|

. .

Murenhen.FGuldb.EtOrdtilsinTid.(1813).78.
Thing^, thinge, se II. Ting, tinge.

tho, interj. se to.

Thomas, en. ['tcomas] (dagl. ell. (nu
næsten kun) dial. ogs. m. former som Tom-
(m)es. VSO. jf. u. bet. 4 samt Feilh.). flt.

(især i bet. 2; 1. br.) -'er; tidligere ogs. m.
lat. bøjning, fx. (akk.) Thomam (Cit.1733.

(DMag.6R.V225)), (gen.) Thomæ (se u.

bet. 1). {egl. navn paa en af Jesu apostle;

om (dial.) anv. som spøg. ell. nedsæt, person-

betegnelse i visse forb. og ssgr. samt som
navn paa katten se Feilb.)

1) (foræld.) som udtr. ell. i betegnelser for

apostelen Thomas^s festdag'^/n (jf. Mid-
delalderens da.BønnebøgerJ .(1945).14; afskaf-

fet som helgendag i Danmark 1770), der som
indledning til julen fejredes paa forsk, maade,
navnlig ved at børnene (i landsbyskolerne)

bragte læreren gaver og selv blev trakteret og

fik lov til at lege (se nærmere SprKult.X.lélff.).
St. Thomas fik mange kælenavne: Thomas
fuldbøtte, Thomas brygger, Thomas med
bøtten. Thomas nat spøger det ved alle

kværne.BOls.(Kultiirhistoriskameddelanden.I.
(1894-1911).103). II

i gi. aarstidsrim som:
*Demæst kom Thor og Thomas med det
lange Skjæg,

|
Bad Gregorium (o: ^^/a) lokke

Børn udenfor Yæg.Bonde-Practica.(1708).
32. *Dernæst kom Thomas, sagde, født er

Christ,
I

Stephan, Hans, Børnene glædis vist.

smst.34.
II

i gen.-forb. (ell. som 1. led i ssgr.,

jf. ndf.). Aftenen før Thomæ B&g.Ørbech.
Betragtninger ogBønner. (1823). 143. (vi) fik

Resten af Thomæ Godt.smsi.i46. hvi rø-

vede man . . de Smaae deres Thomæ Glæ-
der? smst.148.

2) (;'/. tilsvarende anv. i ænyd.: Kingo.SS.
11.204. Bording.II.89. PSyv.II.225; efter

Joh.20.24-29; især Qp) vantro person;
tvivler. Cit.l733.(DMag.6R.Y225). *Du skal

nok lære
|
At troe, Farlil! du altid var en

ThomdiS.Ing.DD.1.135. nu især i forb. (en)
vantro Thomas. (PSyv.1.453). Oehl.XV
46. ThitJens.VA.il.121. jf. (spøg.): Jeg . .

tilstaar gerne, at jeg i det Stykke er en vantro
1\iomsi%\ne.Fich.D.163.

3) (sv. Tomas i gårdet ; maaske m. til-

knytning til Tomme, jf. Tommeliden 2; især

dial.) \ gærdesmutte, Troglodytes parvu-
lus (ell. rødkælk, Erithacus rubecula. Kjær-
bøll.297. jf. Feilb.n.429; ell. fuglekonge, Re-
gulus cristatus: Feilb.); især i forb. liden
ell. lille (smst.II.429) Thomas (Kjærbøll.

302), Thomas vinter (smst.297. Krist.

Ordspr.628. den lille „Tomas Vinter" mødte
og pikkede de gyldne Bygkerner. ZrJens.
DF.80), Thomas i gærdet (EPont.Atlas.
1.629. Blich.(1920).XXI.98. Feilb.).

4) (;/. tilsvarende udtr. i sv. (KGLjunggren.
Adjektivering av substantiv.(1939).167f.); spøg.
omdannelse af tom; dagl., jarg.) i forb. som

der er Thomas i kassen, som spøg. udtr.

for, at kassen er tom. der er tommes i kanden.
Molh.T139. *Hans Penge-Pose Svindsot
faacr,

|
Og Thomas sig indfinder. G'raaft.PT.

1.302. *Tommes i min Tønde er,
|
Tommes

er i Fikken,
|

Ellers skulde jeg for Jer
|

Moxen aabne kvikken. Bredahl.V1.225. Jo,

meget rigtig, som jeg sa'e — Thomas i Kas-
merokken — ikke en Kat hjemmeUZm-

10 mermann.Fortællinger.(1876) .43. jf. (sj.):

Han vendte Bukselommen udad. „Her boer
Madam Thomas." ORung.PS.98. \\ som præd.
til person-subj., spec: pengeløs. „Opvarter!
Kan jeg få noget at leve af?" . . „Nej, go'e

Herre. Vi er tomTaas." AWilde.Krigenl848.
(1892).57. TomKrist.LA.87.

5) (skol., foræld.) som navn paa riset,

„mester Erik". VilhBang.LS.95.
Thomas-, i ssgr. (tidligere ogs. Tho-

20 mæ-, jf. u. Thomas 1 slutn.). især (dial.,

foræld.) til Thomas 1, fx. Thomas -dag
(Feilb. Thomæ-: Foersom.L.22) , -fest,

-gilde, -me8se(dag) (SprKult.X.Ulff.).
Thor, Thor-maaned, Thors-

hammer, -hane osv. se Tor osv.

Thuja, en. se Tuja.

Thule, et. ['tu-la] (ogs. skrevet Tule^.

{fra lat. Thule (mlat. ogs. Tyle (om Island):

Saxo.GestaDanorum.I.f1931).602), gr. Thule
30 (ell. Th;^lé^, i Polybios's beretning om Py-

theas's rejse (ca. 300 f. Kr.) navn paa et land,

der angives at ligge seks dages sejlads nord

for Britannien; t senere klassisk litteraur be-

nævnelse for Skandinavien, der opfattedes som
en beliggende yderst mod nord i oceanet;

m. h. t. ordets omstridte oprindelse se NoB.

1936.92ff. VetenskapsSocieteteniLund.Årsbok.

1939.129f.; især Qp ell. spøg.) som betegnelse

for Norden ell. om et fjernt fra civilisa-

40 tionen beliggende, øde og iskoldt sted.

Hun var fløiet, lig en Trækfugl, fra Thule

til lta]ien.Oehl.Er.II.188. »Thules Søn i

Bjørnepelsen klædt. Blich.(1920).V205. Saa
kom (Daudet, der var født i Provence) til

Paris, der for ham var et Thvle. Rubow.P.
128. nu især i forb. det yderste Thule:
I Folk fra det yderste Thule (o: grønlæn-

derne). Wadsk.140. AaDons.MV117.
Thy-bo, Thymian, se Tybo, Timian.

50 T-Hængsel, et. se T- 2.

I. Ti, en ell. (sj. i rigsspr.) et (Moth.

T86. Esp.352. jf. Aarti;. [ti'] flt. (delvis

maaske til I. Tier) -er (Arnstrop.Arithmetica.

(1758).2. Spillebog.(1786).2.85). (sml. sv.

tia; substantivisk anv. af II. ti; jf. I. Tier

samt Aarti) I) (regn., foræld.) d. s. s. I.

Tier 1. Moth.T86. derfor laanes en Ti.

Arnstrop.Arithmetica.(1758).20. for at skrive

en Tie er (man) nødsaget at antage udi

60 Eeneres Sted den intet gieldende Nulle.

NLHallager.Regne-Konsten.(1782).3. jf.:
det

ruller med Titusinder for det, som oprinde- u
lig betaltes med Tier. JLange.II.353. 2) (nu |
1. br.) d. s. s. I. Tier 2; især

«J»
om spiUe- ~
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kori. Moth.T86. Knegten (stikker) Tien.Spil-

]ehog.(1786).81. *Jeg spiller ud.— Spa'er fem

!

kan den De stikke? —
|
Ei brav! — en ti!

— men denne ta'er De '\VkQ\HCAnd.SS.X.
384. VortHj.ir,1.46. || nu især i forb. (delvis

til II. tij m. angivelse af kortets farve. Jeg

kan stikke med Kløver Ti. VSO. sige sparti

til, se Spar.

II. ti, mim. [tin (æda. ti (DGL.VIII.
296), SV. tio (fsv. ogs. ti^, no. ti, oldn. tin, \o

eng. ten, ty. zehn, got. talhun, lat. decem

(jf. Decimal, December samt Degerj, gr.

déka, sskr. da(;a mfl.; hesl. m. tyve samt
(muligvis) m. sidste led i talordene tretten —
nitten (jf. dog Hellquist.EtymO.970) ; sml. I.

Ti, I. Tier, II. tiende) tallet 10.

\} i al alm. Josephs ti Brødre. iil/os.42.3.

blevc ikke de Ti rensede ? men hvor ere

de '^i? Luc. 17.17 (jf. u. bet. 4). *Saalunde
svunde de Somre ti,

|
Saadan ti Vintre 20

svnx\de.Oehl.XXXII.173. Kornet blev saa-

ledes uddeelt blandt Mængden, at hver ti

fik en Sæk (at Ti vare om en Sæk).MO.^M.
hver^. Klokken er snart til lÅndskovHans.
G.57. II

om ti (rimende paa ih) i tælleremser

se Krisl.BRL.182. Feilb. jf.: At stave (ell.

-'m.; tælle tii; Politi. PoU 1, Poli 2 — Poli

JKKrist.BRL.98.

2) 1 mere ell. mindre faste forb., der betegner

alm. kendte ting ell. forhold, som findes i et 30

antal af 10. jeg blev dannet til Kjød i Mo-
ders Liv, ti Maaneders Tid. Visd.7.2(jf. ni

«p. 1224'"). Da skal Himmeriges Rige lignes

ved ti JomiTXicT. Matth.25.1. hun satte . .

alle ti Negle i hans Kinder. Reinhard.FC.125.
de ti (guds) bud(ord), de ti ord olgn.
'f u. Bud 3.2, Budord, Ord 3.a, jf. ogs. Feilb.

Kgyptens ti plager olgn., se u. Ægypten.

II
klokken ti, se Klokke 3.2.

3) som betegnelse for et ubestemt (som regel: 40

forholdsvis stort) antal. Han vil med Magt
tve det, om det end var inden ti ((0:)
iiange) L&a.fie. Nysted. Rhetor.37. Endelig traf

'•^ da ogsaa, efter at have spurgt og søgt
ti Gader . . en Bekiendt af mig.Molb.

' !'!. Møller (ene): „Var jeg blot ti Mile

>y' Jlrz.IVnS. Der kom . . kun een
i'irut) det Aar, men han var saa god
"m ti.Berg8.PP.137. jf. IV for 9 slutn.:

{.'jorde Løier for Ti og spiste for Ti. 30

.Weysc8Minde.(1916)M. IINorlev.L.
74. ti for een (ell. eet. Slub.117), se IV
for 9 slutn.

|| (jf. Gang 8p.672") i forb. ti

.'ange (undertiden skrevet i eet ord: der gives
n Tvang, der er tigange værre. //r?.K/2.

/.. Tigang, &dv.vAph.(1772).IIJ). hånd vii-

•r sig ti gange meere fortrydelig derover
'

" ~ \v.KomGrønneg.II.211. Lad dem
ive et System, en Livs-Anskuelse

'" M. ikke. Kierk. 1 1.288. skønnere Ridder 60
' ivde ikko sat Foden paa Jyllands Jord . .

' 'mn saa var ti Gange fredløs. A'/Æ;'ær.

V
II

ti minutter, som omtrentlig tids-

• Ise. Foragt ikke en lille Søvn midt paa

Dagen; om den saa kun varer ti Minutter,
kan den virke mærkelig forfriskende. jEGod.
TT.36. BørgeMadsen.Jeger salig. (1933).195.

II
ti ord. vi havde ikke vexlet ti Ord med

hinanden, førend jeg følte, at hun var den,
mit Hjerte søgte. VKorfitsen.KF.l. Korch.
LL.156. eet ord saa godt som ti, bedre
er eet ord før end ti efter, se Ord 1.8.

II (jf. II. syv 7; sj.) i forb. (i) ti lange og ti

brede. Der er ikke saa stor en Ulykke paa
Færde, at I . . havde havt behov at græde
i ti lange og ti hrede. Biehl.DQ.IV149. \\ i

talem. olgn. han stod der, som om han ikke

kunde tælle til ti 1 een (krams)fugl, spurv i

haanden er bedre end ti paa taget osv., se u.

Fugl 5.2, Kramsfugl 1, Spurv 2. ti røvere
kan ej drage en nøgen af klæderne, se 1.

Klæde 3.1. (det gaar) som ti kæppe i et hjul,

se I. Kæp 4. en uretfærdig skilling fortærer

ti retfærdige, se retfærdig 1.2. tjene ti herrer

med eet par sko, se 1. Sko 2.3. een nar kan
spørge om mere end ti vise kan besvare
olgn., se II. spørge 3.7. være ti steder paa
een gang, se I. Sted l.i. vende paa ti streger,

se Streg 2.4.

4) i forb. m. andre talord, (om ssgr. som treti,

firti osv. s. d.; om dial. tille(-)tolv se u. eller

3; (en) ti-tolv stykker olgn., se I. Stykke
4.3; ti og tyve se u. tyve^. Ti Hundrede er

et Tusinde. F/SO. hundrede (og) ti | ti mil-

lioner
i

ti tusind(e), tusinder, se u. Tusind.

;/..• t (solen) holdes for at være ti hund-
rede tusinde (o: en million) Gange større

end Jorden. Holb.Ep. 1.233. syv gange ti er

støvets aar, se Støv 4.4. f ti og ti, (jf. bet. 3)
om et relativt højt antal, vi har haft ti og ti

Bud derom (o: efter et fad), men man ophol-

der 08 kun med iina.c\i.Holb.Kandst.I.5. jf.

sp. 1003**: Jeg har ti og ti gange sagt, at

Svogerskabet staar mig an. sa.GW.II.2. sa.

Bars.1.6. Jeg maatte gaa der ti eller tyve
Gange, inden jeg traf ham. y^'O. || i udtr.

for forholdet 1:10 (10 Vo) ell. 9:10 (90 Vo),

ogs. uegl. om en meget ringe, henh. en meget

stor brøkdel af el antal. *Blant dem, der for-

dum Tid gik ud paa Frieri, |
Har den, der

vel kom hiem, kun været een af ti. Stub.103.

venner er som meloner: man finder næppe
6n blandt ti, som duer, se Melon 1. i ni af

ti tilfælde, se II. ni 2. sætte, vædde ti mod
een (eet) olgn., se u. II. en 1. ikke kunne
svare eet til ti, se I. svare 3.i.

|| f *Vel som
Homerus hånd kand giøre Tj til Tyve (0:

overdrive),
\
Men, kiære Ven, det er ej nock

at kunde Lyve. Holb.Paar8.291 . \\ Saa duk-
kede vi os . . gav hinanden Dukkerter og
dansede Ti-tyve-tredive^a.- ncevnte alle lierne

for ved nævnelsen af „hundrede" at lage en
dukkert). AaseHans.EK.65.

5) (jf. tyverne, trediverne, fyrrerne u. tyve
osv.; maaske drliis til I. Ti ell. I. Tier; 1. br.)

i hest. f. flt.: tallene ml. 10 og 19, apec. om
det andel aarli i et aarhundrede. Ingemanns
Poesi i lO'erne.GeorgChristensen. Litteratur-
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hist.IL(1916).41. CSPeLStenalder,Bronzeal-
der,Jernalder.(1938).24.

III. ti, adv. og konj. se thi.

ti-, i ssgr. ['ti-] ell. (undertiden i sammen-
rykninger ell. -skrivninger som ti-aars, -dages,

-fold, -krone(r), -øre(s)j ['ti'-] af II. ti, fx.

ti-dobbelt, -doble, -ender, -finger- metode
(ved maskinskrivning), -gange (se sp. 102P^),
-kant, -meter(-klas3e, -vippe), -pund(ig)er,

-(rigs)daler(seddel) , -stavelses - vers , -tabel,

(ved) -tid(en); endvidere ad]., hvis sidste led

er aft. (af subst.) paa -et, -ig, fx. ti-aaret,

-aarig, -arraet (blæksprutte), -benet (krebs),

-bladet (blomsterkrone), -fingret, -fladet,

-fod et ell. (alm.) -føddet (krebsdyr), -han-

net, -hunnet, -kantet, -liniet (se u. Smal-
fod), -pigget (hundestejle), -pundig, -sidet,

-spandig, -straalet, -strenget, -tandet osv.

(herom henvises i alm. til sidste led); des-

uden i forb. (sammenskrevet ell. særskrevet)

som ti(-)aarers(-), (-)aars(-), (-)dages(-), (-)mi-

nutters(-), (-)timers(-), (-)ugers(-). (B -aar,
et. (jf. Fem-, Hundredaar; if. MO. ikke

alm. brugt) tidsrum af 10 aar; aarti; decen-

nium. Moth.T86. *I Ro nu glade Tiaar
skride hen. FGuldb.II.156. det sidste Tiaar
af det attende Aarhundrede./ngf,Let;ne<./.4.

Europæere . . der lever i mange Tiaar alene
mellem Indfødte. KBlixen.AF.50. -aaring,
en. (sj.) I) (jf. II. Aaring 2) d. s. s. Tiaar.

i det 19de Aarhundredes sidste Tiaaringer.

Sibb.Aa.1.463. 2) (jf. I. Aaring^ dyr, der er

10 aar gammelt. Bl&T.
Tiara, en. [ti'aTs] ell. ['teaTB] ;/. Tja-

ren. CJMøller.KongSvend.(1808).19. Pave-
tjarer. Gjel.GL.271. (sj. Tiåre. jf. Meyer."-"),

flt. -er ell. tiårer (JBaden.Horatius.1.299.
Gjel.Rø.81). (sv. tiar(a), eng. tiar(a), ty. tiara,

tiåre, fr. tiåre; fra gr. tiara, navn paa per-

sernes hovedbeklædning; især hist. ell. katolsk-

kirk.) østerlandsk hovedbeklædning (for

fyrstelige personer); spec. om den hoved-
beklædning (ægformig og prydet med tre kro-

ner), som paven bærer ved højtidelige lejlig-

heder; ogs. (meton.) som symbol paa pave-
dømmet. LTid.1727.133. en Pave i rød, sid

Kaabe og hvid Tiara,. Jørg.Liv.Y72. Heller

under den tyrkiske Turban end under den
romerske Tiara ! Østrup.(FolkHist.IY642).
Ti-arm, en. (jf. Ottearm; zool.) tiarmet

blæksprutte. Sal.XVI.896. -bold, en. en-

keltmandsboldspil med ti variationer, hvoraf
nr. 2 udføres to gange, nr. 3 tre gange osv. (se

nærmere HjLegeb.l4). Man ser Smaapigerne
lege med Bold op ad en Mur, et hemmelig-
hedsfuldt Spil, som hedder Tibold.JFJens.
S0.60.
Tid, en (jf. dog Maaltid;. [Wb] (sj.

(poet.) Tide ['ti-6a] *mens det endnu er Tide
(oo vide). Røse. MD. 6. jf. ndf. 1. 62 og sp.
1024^* samt ssgr. som Senge-, Solfaldstide^.

flt. -er ['ti-bar] ell. (gldgs., poet.) -e ('*Andre
Tide, andre Stride. Rich.HD.40. *0 Bethle-
hem, du Julestad,

| oprunden er de Tide,
|

da du skal atter gøre glad
|
den hele Verden

vide. Jørg.BF.75. jf. alle tide u. bet. I3.i;

især i præp.-forb.: *Da er det paa de Tide,
|

Man føjer sig til Seng. Vægtervers.Kl. 10.
* Ingen kan vide

|
paa disse Tide

|
hvad jeg

maa lide. Aarestr.ED.189. *Saa skal I da
vide,

I

det var paa de Tide,
|
da Klokken

var elleve S\et.Drachm.PHK.88. *Far hen,

farvel, I fjærne Aar,
|
nu og for alle Tide.

10 Jørg.D.14. uden skarp adskillelse fra ent.:

*Du har bevist mig meget godt | Alt fra

min Ungdoms Tide. SalmHj.97. 2. jf. ingen-

tide u. ingentid^.
||

gi. (analogisk) kasus-

form tide (svarende til dat. ent. ell. gen. ent.

(ell. flt.), til dels ved sammenblanding med
(ældre) flt.-form paa -e; se Brøndum-Nielsen.
GG.III.120f.), i forsk, præp.-forb., se u. bet.

F (spec. bet. 20.i, 28.2 og 30.3;; ;/. (uden
skarp adskillelse fra flt.): i Krigs-Tiide.//oi6.

20 Ul.II.5. ved Foraarstide. jyJens.Br.i46. og

tilsvarende former u. Aften(s)-, Middags-,
Midnats-, Midsommer-, Natte-, Solfalds-,

Utid ofl. iæda. tith (flt. tithær, i bet. 10.3:

Fragm.8), sv. no. tid, oldn. tfb, ty. zeit,

holl. tijd, eng. tide (spec. i bet.: tidevand);

ligesom Time rimeligvis besl. m. gr. dafesthai,

(for)dele, m. opr. bet.: noget (for)delt, af-

deling, afsnit; jf. tit samt (m. h. t. ældre

bet.) Gang 4)

30 om (afgrænsende, inddelende) punk-
ter i ell. (mellemliggende) dele (af-
snit) af en ikke-rumlig rækkefølge,
et fortsat forløb af (vekslende) til-

stande (begivenheder
,
forandringer) i

den ydre verden ell. i bevidstheden;
ogs. (jf. bet. G) uden forestilling om afgræns-
ning, om den form, hvorunder vi opfat-
ter dette forløb af (ydre ell. indre) be-

givenheder.
II

til yderligere (fagl.) bet.-

40 bestemmelse anføres flg. Billedlig forestilles

Tiden selv som en Linie, som en endimen-
sional Størrelse i Modsætning til det tre-

dimensionale U\im.Sal.XVII.429. Rum og
Tid er (ifølge Kant) uomgængelige Betin-

gelser for al Erfaring. Jør^Jør^ensen.A7oso-
fiensUdvikling.(1931).146. at der gives en
evig Bevægelse er (ifølge Aristoteles) absolut

nødvendigt, da Tiden er evig, og da der

ingen Tid kan existere uden Bevægelse.

50 sa.Filos.Forelæsninger.*I. (1935).167. Tiden
maales astronomisk ved Hjælp af Himlens
tilsyneladende Omdrejning fra Øst mod
Vest p. Gr. af Jordens Rotation. BeriZowv.

XXI.335.
II

især i bet. B (navnlig bet. 4.2-6

og Q) ofte i flt. med næsten samme bet. som
ent., dog gerne med mere ubestemt bet., med
forestilling om mindre skarpt afgrænset tids-

rum (der i mindre grad opfattes som en fast

helhed). \\ ofte (i bet. A-B^ med nærmere be-

60 stemmelse ved en (tids)bisætn. (med da (lO.i),

før (end) (Bet var i Tiden før E. kom til

Yerden. JørgenNiels.D.90), hvor (en tid

hvor irsk indflydelse gjorde sig gældende.

AOlr.DH.II.67. jf. hvor 6.5;, naar (dog
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kommer der tider, når vandet samler sig i

»in \xlde.smst.I.284) olgn., (især dial.) ogs.

at fden Tid at Krigen brød yd. PNJørg.
ER.4. sml.: den Tid kommer ikke, at slige

Fornærmelser opirre (mig).Ew.(1914).I.349.

jeg frygter at Kassen . . vil udtømmes inden

den Tid at Anvisningen kunde sendes.

Rask.Br. 1. 171. jf. I. at 3.4 samt ndf. bet. 13),

ved (idv. ^tiden dengang, nu osv.) ell. præp.

MS.53.
II

spec. ((3 ell. dial.) om en kvindes
forløsningstid. hendes Tid (1931: Tiden^
kom, at hun skulde iøde.lMos.25.24. Da
Tiden kom, fødto Inge TvilUngeT.Molb.UY
301. Mine var jo i Omstændigheder — for
femte Gang — og det var snart hendes Tid.
Rønherg.GK.210. UfF. 2.2) om det betime-
lige, passende, rette tidspunkt, (især i

forsk, mere ell. mindre faste forb.). Storken
^tiden før, efter 1800 osv.). \\ ved bet. af lo under Himmelen kjender sine bestemte
betimelighed, rettidighed (se navnlig bet. 2.2

og 28.2^ ofte i forb. m. (præp. til og) inf. ell.

ikt-sceln.
II
om forsk. forb. m. ord af lign. bet.

se u. Lejlighed (3.i, 4), Sted (1.1.3), Stund
(l.s).

II
om særlige præp.-forb. se bet. F.

A. om afsnit uden væsentlig ud-
strækning, i alm. opfattet so7n et punkt;
tidspunkt („tiden hvornaar").

1) i al alm., ofte med nærmere besterntnelse

Tider (1931: sin Tid.), og en Turteldue og
en Trane og en Svale tage vare paa den Tid,
de skulle komme. Jer.S.7. Pittacus hvis Dic-
tum var . . Kiend TMen.Holb.Intr.I.lO. Traf
jeg Tiden (o: kom jeg rettidig)? Elkjær.HF.
14. forpasse tiden, se forpasse 1. passe
(paa) tiden, se III. passe 4.2. ret(te)
tid, se V ret 2.4.

|| ;/. bet. 20.i og 9;a-6) samt
god 9.2: Nej, dot er fem Timer for tidlig.

ved bisætn., attrib. ord olgn. Jonathan saae, 20 Klokken ni er god Tid (0: tidlig nok).
at Tiden var ham gunstig. IMakk. 12.1. Det
er alt længe over den Tid, der var fastsat.

Sams. II.80. *Den Tid vil ogsaa times,
|
Da

vi skal tielde
|
De hvalte Kongesale

|
Med

lysen SilkelOehl.Helge.(1814).10. *Sig nær-
mer Tiden, da jeg maa væk,

|
Jeg hører

Vinterens Stemme. Blich.(1920).XX.221. Nu
var Tiden inde, hvor jeg skulde tage min
Beslutning. jB«c/»/».FZ).77. borgerlig tid, se

Uostr.SpT.il.15. *Jeg passer altid god Tid,
at vi ikke

|
skal blive nervøs. ^MMnÅ:.(7.73.

jf.: opsæt Tugtelsen
|
Til bedre Tid.Boye.

PS.II.39. jf. bet. 9.5: de havde ikke end
beleylig tiid (1819: Leilighed^ til at æde.
Marc.6.31(Chr.VI). || i forb. m. være: nu
er det tid ell. (alm.) tiden (KMunk.C.73.
Korch.LL.140), naar ell. me(de)ns tid er
ell. var olgn. Hun tilbod . . Gesandten siu

borgerlig 1.3. (paa) lige tid, se Y lige 2.6. 30 Carosse for at fore ham op paa Slottet, naar
den tid, den sorg, se Sorg 1.7. t fit. (med
overgang til bet. B); (til) alle tider olgn.,

se u. bet. 13.1 og 30.2. || det er høj tid,
høje tid (KMunk.EI.126. sa.C.32) ell.

den høje tid (jf. paa (den) høje tid u. bet.

2S.\), den yderste tid, «e II. høj 7.i,

yderst. || m. præp. for ell. (nu især med
overgang til bet. 2.2) til, m. bet.: fastsat, be-

stemt for (en vis mrksomhed). Tiden til

Tiid \&T. Holb.Heltind.il.205. *Niels Juel
gav Agt paa Stormens Brag.

| Nu er det
Tid. Ew.(1914).III.187. Dersom Du har
mindste Godhed for mig, saa gaae, medens
det endnu er Tid. Heib.April.89. „Skal De
ikke ind at spise?" . . „Jo, det er vel Tid."
Bang. T.204. \\ i forb. m. komme. *Da var
ei Tiden kommen, ædle EsLkon.Oehl.ND.328.
spec. i forb. naar tid(en) kommer. Naar

(deres) Afreise havde allerede været nær 4o Tiden kommer, skal en slig Reise ikke for
fer Urolighedernes VdhTud.Hauch.SR.il.
259. Holst. V251. af al min Magt søgte jeg

at fremskynde Tiden for vort Bryllup.
KUts.AH.137. Poni.Muld.331 (se u. Sidst-

tjeneste;.
II (jf. bet. 2.i-a> (D med tids- ell.

artsbestemmende gen. (med overgang til ssg.).

du (0: Jerusalem) kiendte (ikke) din Be-
søgeUes Tid (jf. 'Qmagehe»tid).lAic.l9.44.
•1 Dag er Naadens Tiid. Brors.109. Halv-

menes dig. Hauch.TV1.44. Paa hans Hoved
vil jeg lægge min velsignende Haand, naar
Tid kommer. Schand.IF.265. OyrLemche.S.
III. 109. kommer tid, kommer raad, se

I. liaad 3.3. || med angivelse af den betime-

lige virksomhed, i udtryk som nu er tiden
kommen (Blich.(1920).XV78) ell. inde
(1 1.4.1) til handling ell. at handle olgn., nu
er det tid at gaa ell. (sjældnere) tid til at

tolv (o: frokosttid) er de halve Abers (o: 50 gaa (Ruth.2.14(1931 afvig.). ErlKrist.DH
truipscns) Tid. SigfrPed.NSV13. prøvens tid,

se I. Prøve 1.6. solhvervs tid, se Solhverv
1.1.

2) om særlig betydningsfuldt ell. betimeligt

tidspunkt. 2,1) (i rigsspr. især med overgang
til bel. b) om tidspunkt for afgerende

,

betydningsfulde begivenheders indtræ-
den; skæbnetime olgn. det er nær for-

haanden, at dens (j: Babels) Tid kommer

90) ell. (især (S) tid, at man gaar olgn.

naar Tiden kom, at Kvæget skulde løbe.

lMos.31.10. dot er Tid at jog taler med
Ilr. Leonard. Holh.Pern. 1. 1. er det nu Tid
at græde, da jero Forældre ere komne udi
saauan YvÅataind.sa.Kandst.IV3. *Men —
det er Tid, at jeg tænker paa Sengen. Z/r^.

FN.99. *lløje Nord, kajmpohal!
|
det or tid,

at kraften kendes,
|
det er tid, at sener

(1931: Dets Time stunder nu til^, og dens 60 spændes,
|
tid til stigen eller l&id.IIostr.SD.

bage skulle ikke forhales, fis. 73.22^. Mesteren
siger: min Tiid (1907: Timo^ er nær. Malth.
26.18. Anemoner og Bukarskud, som venter
paa fferes Tid (0: uds]mngstid).HeeAnd.

1.334. Naar der er falden et jevnt Lag Snee
. . er dot Tid at gaa paa Sporsno. Bogan.1.160

.

nu var Tiden inde til at sætte Fart paa.
IsakDin.FF.lSO. (hun sang) naar Tiden var

XXIII i:, ntrykt " , 1946 65



1027 Tid Tid 1028

til det. JørgenNiels.D.57. ;/. bet. 5.1 : Der er

en Tid til at føde, og en Tid til at døe; en

Tid til at plante, og en Tid til at oprykke
det Plantede. Pr(Bd.3.2. nu er det din Tid

at ta,\e.PAHeib.Sk.II.370. || som dadel,

irettesættelse: Er det en Tid at komme om-
bord? OseJcns.SL.20. Det er da ogsaa en

Tid paa Døgnet at rende i H&yenl AAndrea-
sen.DN.61. 2.3) (ikke i alm. rigsspr.) en (til

bestemte tidspunkter knyttet) særlig skik
ell. vane. synder (i) hvilke I fordum omgik-
kes efter denne verdens tiid (1819: Skik;

1907: Tiås&and). Ephes.2.2(Chr.VI). Hun
kom ind igjen og satte sig til Claveret; thi

saa er det Husets Viis og Tid. Sibb.11.147.

UfF.
B. om afsnit af en vis udstrækning

og (mods. bet. G) med forestilling om en mere
ell. mindre skarp afgrænsning; tidsrum;
tidsafsnit („tiden hvor længe").

3) (periodisk tilbagevendende) tidsafsnit be-

stemt ved jordens bevægelse (solens gang).

3.1) om afsnit af døgnet (jf. bet. lO.a);

især i ssgr. som Arbejds-, Dags- (1), Fri-,

Kontor-, Natte- (1), Sove- (1), Spærre-,

Strøgtid ofl. *Formiddagen er
|
Den værste

Tid at kiedes i.Oehl.IX.22. Der er Tider, da
(gaden) ligesom glemmer . . sin Adstadighed.
VKorfitsen.EY143. Den store Tid er . . fra

13 til 17. Saa er der saa mange Mennesker
(paa badeanstalten), der kan væie.Ekstrabl.

*/*1944.6.sp.3.
II
med nærmere bestemmelse: den

travle, varme osv. tid paa dagen ell.

(dial.) tid dags. *Dagens varmeste Tidaws.
Noe-Nygård.S.36. Intet Kristenmenneske
kunde have noget for saadan tiddags (o:

om natten).KrJens.Almue.II.(1929).178. UfF.

jf. Feilb.III.790.
\\

(dial.) jf. bet. 7.i og II.

paa 3.a slutn.: „Hvad troer I Klokken er

nu, Faer?" . . „Aa, hun er vel godt Ni paa
Tiden."AntNiels.FL.'(1866).203. 3.2) om af-
snit af aaret; aarstid (I); i forb. som
aarets tider ell. tid paa aaret ell. (diai.)

tid aars ^Det var jo en skidt Tidaars at

se paa La.ndvæsen. Thuborg.K.217. Feilb.

111.791). Aarets Tider vexle i deres bestemte
G&ng.Mynst.Betr.I.184. *den store Konges
Gaard (o: guds rige) . . |

Hvor Ingen mindes
Frost og Snee,

|
Hvor Aaret kun har Tider

tre,
I

Kun Høst og Vaar og Sommer. Grundtv.
Dansk.II.159. Sensommeren kan være saa
dejlig, at man næsten foretrækker den for

alle Aarets andre Tider. MLorentzen.AL.45.
aarsens tid(er), se I, Aar 3 slutn. jf. bet.

7.1 : „Hvor langt er vi henne i Tiden?" . .

„Paa Søndag har vi Fastelavn !"jfiLfitrA;

Orønb.SF.46. \\ m. gen. til angivelse af en
bestemt del af aaret (jf. ssgr. som Advents-,
Dyrehavs-, Faste-, Jule-, Løvfalds-, Paaske-,
Pinse-, Regn-, Saa-, Slagte-, Vintertid ofl.).

Veierliget i Persningens Tid har stor Ind-
flydelse paa Yinen.Kierk.VI.15. Snart er

de lyse Nætters Tid ioihi.Drachm.DM.33.

jf.: det var Tiden for de lyse Nætter. /sofc

Din.FF.460.
||

paa lign. maade med attrib.

adj. den lyse (se II. lys 2.*), mørke (Erl
Krist.MM.147) tid olgn.

4) række af aar (1.2), der (i en vis hen-
seende) opfattes som en helhed, en del

af verdensforløbet, historiens gang; tidsalder;
periode. 4.1) t al alm., om en xns (krono-
logisk) periode, aarrække. Ingen Tiid fra

Christendommens Begyndelse haver været
10 u-beleiligere for Kiettermagerie, end den,
som vi nu leve udi. Holb.Ep. 1.180. *kom dig
ret i hu

|
Forskiel paa Tiderne, Forskiel

paa Da og ^\i.FrHorn.PM.67. Enhver Tiid

har sin Eensidighed.Mynst.Jonstr.il. de
gode kjære Venner, som jeg, Gud ske Tak,
kom til at leve i Tid med. Ing.(Grundtv.Breve.

176). Matthew Arnold (kunde) se gennem
den overflade, der var en bestemt tidsalders

særlige iklædning, og ind til det liv, der ikke

20 var bundet af nogen tid (jf. tidsbunden^.
StSprO.Nr.190.65. 5. Mosebog stammer fra

Tiden henimod den babyloniske Landflygtig-

hed. MKirkegaard, PositivReligion. (1930). 42.

tidens fylde, se I. Fylde 6.2 (jf. Tidsfylde;.

II
spec. (navnlig i dagblads-spr.) i forb.

alle tiders m. fig. subst. m. attrib. superl.

Kansleren (bliver) hyldet .. som en af alle

Tiders største KultnrsTpiedere. KMunk.S.31.
alle Tiders største Krigsforbryder. iy^o<Ttd.

3o"U1945.1.sp.6. alle Tiders største Felt-

herre.Kappel&Togeby.Hvadbetyderdet9(1945).
15. 4.2) med nærmere (attrib.) bestemmelse,

som betegnelse for en vis (fortidig, nu-
tidig ell. fremtidig) tidsalder ell. periode.

II
m. poss. pron., om vedk. persons tidsalder

(samtid); især i forb. sin (se III. sin 4.i^

ell. vor tid. vore tiders Lærde. PoulPed.
DP.(1937).6. vor Tids Naturkyndige. jffoJft.

Ep.II.4. Vor Tid er sparsommere paa Krand-
40 se . . vi vil ikke berøve hverandre dem, vi

vinde med Mre.Ing.KE.1.54. Vor Tids Kon-
versations lieksii]s.on.(bogtitel.l937). jf. Barn
1.4 (og Søn 2.z): jeg (anser) mig for et Barn
af min Tid.JVJens.ÆU.35. \\ den (ell.

hin^ tid, de (ell. hine^ tider, vedk. (om-
talte) tidsalder, periode; datiden. De Tiders

?oeter.Holb.DH.I.108. en fattig dansk Skole-

holder . . den Tiids største Regne-Mæster.
Cit.l784.(KirkehistSaml.6R.II.109). *Der le-

so vede . . en Hertug uden Mage,
|

I Fortids,

den Tids, og i vor Tids lD3ige.Bagges.SkR.

141. et efter de Tiders Forhold ret stort

Opla^. EllenJørg.HH.7O . jf. (sj.): vor den-
tids 'VehtSind.JBehrend.Røverpræsten.(1842)

.

213.
II
disse tider olgn., spec. om indeværende

tidsalder ell. periode (nutiden). Disse Tiders

onde OTptugtehe.Falst.(bogtitel.l716). disse

Tider lære mig nok at høre med andres

Øren. Sams.11.31. Hvad vilde de (o: hov-

to markerne) da ikke i Tider som disse kunne
raabe ud over Landet. Pont.FH.127. \\ med
nærmere bestemmelse ved attrib. adj. olgn. de

da værende Tider. Holb.DH.II.28. de^ er . .

en Misforstaaelse at tro, at ældre Tider altid
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opfattede Bibelens Ord . . bogstaveligt.AfiCtr-

kegaard.PositivReligion.(1930).23. arilds, for-

bigangen, fordum(s), forgangen, forrige, gam-
mel (gamle), nye, nærværende, sidste, svun-

den tid(er) oft., se u. Arild (I.l) osv. \\ spee.

(fagl.) i udtryk for en (videnskabeligt) fastere

afgriBtiset historisk (ell. forhistorisk) periode,

i forb. som den forhistoriske, historiske,

midlere, midterste tid olgn. (se forhistorisk

gen) speider over Skovens Eng,
| Mens Tan-

ken flygtigt svæver om
|

Til Tidens Tegn,
som gik og kom. Winth.ND.157. Blandt
Mændene hørtes der spøgende Yttringer om
Tidens Tegn og mærkelige Bevægelser. 7ng.

L.II.108. HrzJJ.I.lll. et sørgeligt Tidernes
Tegn.Brøehner.(Brandes.Br.I.212). *Vor Bon-
destand, der vart og vagtfast

| ser Tidens
Tegn, mens Græsset gror. Rørd.OK.191 . Friis-

osv.); jf. ssgr. som Kul-, Kridt-, Ny- (2), i'o Møll.SB.113. 4.4) (ubestemt afgrænset) tids

Old-, Oplysnings-, Paryk-, Renæssance-,

Revolutions-, Rokoko-, Rune-, Saga-, Step-

Se-,
Urtid ofi. jf. bet. 5.1 og 6.2: er denne

[ent virkelig fra Olaf den Helliges Tid.

Bergs.FM.71. kong Oles tid, se Ole 3. (de)

skønne følelsers tid, se II. skøn 3.i. de korte,

snævre skørters tid, se Skørt 1.2. 4.3) (jf.

bet. 4.1 slutn.; uden skarp adskillelse fra bet.

4.4 og <o) i best. /.; tiden ell. tiderne.

rum med særlig forestilling om de livs-

vilkaar, det frembyder; ogs.: vedk. tids-

rums vilkaar, tilstand, forhold; især med tiær'

mere bestemmelse ved adj. f'god, daarlig osv.).

*det er vanskelige Tider. FrHorn.SomnPoet.
55. Han vidste smidigen at lempe sig efter

Tiderne. Blich.(1920).X.198. Alle gifte Mænd
klager over Tiderne, naar der bare lægges
to Skilling paa Thee og Sukker. ^rø.ZF///.

om vedk. (omtalte, for tanken nærværende) 20 188. De gode Tider for Handelen vare alt

tidsalder ell. periode, med forestilling om de

for denne særegne forhold ell. tilstande, om vedk.

tidsalders mennesker med deres skikke, me-
ninge'r osv.; samtiden; især: (datiden ell.)

nutiden, naar han skal betale tilbage, da . .

kommer (han) med Klager, og giver Tiderne

Skyld. 5tr.29.6. (Suift) haver villet skiemte
med Tiderne og laste Ungdommens Optug-
telse. ^oZ6.£p.//.322. Han førte bittre Kla-

forhi.Gylb.TT.190. *Den, som sidder nu
mut og tvær,

|
Med Tanken vendt til „de

gale Tidcr'\ PNJørg.S.3. han (havde) ikke
opgivet Haabet og ventede paa bedre Tider.

Brandt.CP.lU. Uf! Sikke Tider! sagde Man-
den fra Anstalten. Man skulde ha taget til

Amerika i sin Vngdom.Tandr.Diktatoren.
(1924).6. Naa, som Tiderne er, er det vel

osse bedst at ta' den med Ro. LindskovHans.
ger over Tiderne og deres Uskiønsomhed, 30 NH.115. hvilke tider, hvilke sæder, se u.

og smigrede sig med Efter-Slægtens bedre
ljidsigt.Ew.(1914).I.74. de nyeste (billeder)

Tiden har bragt os (o: daguerreotypiet). HC
And. DB. 44. Alle have travlt med hvad
Tiden fordrer, Ingen synes at bryde sig om,
hvad den Enkelte behøver. Kierk.V11.416.
Det laa vel nærmest i Tiden, at saaledes

skulde det være.JacAnd.Er.I.103. tiden er

af lave, se I. Lave l.a. skikke sig efter ell. i

II. Sæd 2 (jf. hvilken 4). se videre u. daarlig

(1.2), dyr (II.I.5), død CII.2.7 slutn.), frugt-

bar (1), gylden (II.2.2), ond (4.2), penge-
knap, skral (II.l), sløj (1.3), stille (II.3.2),

stor (4.7), streng (II.2.8), trang ofl. \\ med
prægnant bet., om gode, herlige tider, opgangs-
tider olgn. Jo, det var Tider i Wien. Leck
Fischer.Ka.24. saa bliver det . . Tider for

København. ilase^ans.Fr. 76. || med særlig

tiden, se skikke 2.4. efter ell. mod skønhed 40 bet.-udvikling i udtryk som der er ^bliver

hungrer tiden, se Skønhed l.a. || i gen.-forb.

naar vi ret betænke Saxos Vilkaar, og Ti-

dernes Leilighed. Orundtv.Saxo. I.XV. Den
større Hob lader sig lede af Tidens Aand
(og) istemmer Dagens Tone (jf. Tidsaand^.
HQClaus.Præd.(1803).9. *l,

|
der skifte Lov

og Ret, gjer Tidens G}eTn)ng.Gjel.KH.2.
Paa samme hastige og improviserede Ar-
bejdsmaadc finder vi . . ogsaa Eksempler

olgn.) god tid (Hern.Moral.1.86. Høysg.S.
180. OMMøll.GuldogÆre.(1895).31) ell. (mod-
sat) dyr (se II. dyr 1.5^, knap (QyrLemche.
DT.29. AFriis.BD.1.279), trang (VKorfit-
sen.TO.II.86) tid paa ell. (sj.) om (Oyr
Ijemche.DT.29) noget, ogs. have trang
tid paa noget (CBernh.OM.II.58. Hostr.T.3)

olgn., som udtryk for rigelighed ell. knaphed
m. h. t. forraad, muligheder olgn. historisk

bog andre af Tidens store Forfattere. ThA 50 Dannelse har vi jo ofterhaanden faaet bedre
MiiU.UH.327. et tidens barn, se u. Barn 1.4.

tidens skik, se Skik 3.2. tidens tarv, se

Tarv 1. ;/. bet. 7.3: tidens strøm, se Strøm
3.5 (jf. Tids-strøm, -strømning), gpec. (jf.

Tidemærke 1) i udir. (et) tidernes (Malth.
16.3. NyerupRahb.II.260. Mart.Doam.l) ell.

(nu oftfre) tidens tegn, (jf. Tidstegn og
II. Tegn 4.1 og 4.3) egl. (efter MaUh.l6.3J
om tegn (i tiden), der varsler om forestaaendt

Tid paa end paa For&årsviser.VilhAnd.AD.
91. Der er snart knap Tid paa Ammunition.
Rørd.BrP.157. (sj.) m. efterfølgende subst. i

best. /.; Vandene vare dybt frosne. Fuglene
og Skovens Dyr havde deres trange Tid paa
Vøden.HCAnd.(1919).III.379. jf. (dial):
Hun afleverede møjsommeligt sit Ærinde:
— om han havde Tid paa et Par Vognlæs
(tørv). HuldaLiitk.L.1.145. se ud som ell.

(skæbnesvangre) begivenheder; nu alm. (jf. 60 til den dyre tid, se II. dyr 1.6. 4.8) i ud-
bære tidens mærke u. II. Mærke 4.i) om
noget, der er tidstypisk, karakteristisk for,

stærkt prægel af tiden (den for tanken nær-
værende tidsalder, spec. nutiden). *(dronnin-

tryk for (naturbestemt) udvikling, for-
andring, skiften mellem forskellig-
artede tidsrum, mellem før og nu olgn.

(gud) forandrer Tider og Timer (1931: lader

66»
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Tider og Stunder skifte^, han afsætter Kon-
ger og indsætter Konger. Z)an.2.22. *Tider

kom, og Tider svandt, | Skifteviis med Sorg

og Gl3dde.Grundtv.Krøn.9. *Tider skal kom-
me —

I
Tider skal henrune.Ing.RSE.VII.

233. *jeg stirred paa Tidernes Løb. Hauch.
Lyr.192. || med tidernes forløb (se u. II.

Forløb 1) ell. (nu) i tidernes lob (jf. bet.

6.1 og 1.\), se II. Løb 6.3. || talem. tiderne
forandrer sig (Mau.10203) ell. forandres lo

(OeconT.VéO) ell. skifter (og vi med
dem), se III. skifte 2.a. nye tider, nye
sæder, se II. ny 2.i. andre tider, andre
skikke olgn., se Skik 3.2, II. Sæd 2. jf. ovf.

sp.l023** samt: »Nye Tider, nye Tanker.
Drachm. (Studentersamfundet. (1907). 3; sml.

8mst.l32). samt: *Nye Tider, nye Taaber.

Stuck.8.91. II
i udtryk for (stor ell. ringe)

evne ell. vilje til at følge med i samtidens
udvikling, moderne fremskridt, nye skikke 20

olgn.: følge (III.2.a) med tiden ell. tider-
ne (UCAnd.(1919).II.169. HKaarsb.DT.6),
holde skridt med tiden (se Skridt S),

være forud (2.2) for ell. bag efter (Grønb.

LN.95) tiden ell. sin tid olgn. selv flere af

de ældre Digtere gik, som Skoleudtrykket
lyder, frem med Tiden, det vil sige, optoge

Ord og Talemåder af denne nyere Poesi.

Hjort.KritLit.il1.29. De er efter Deres Tid
(i>: gammeldags). JVJens.RF.119. (mindre br. 30

i alm. rigsspr.:) (ville) være med tiden
olgn. Inde i Landet var der kommen Jern-

bane, og Bønderne var bleven med Tiden.

sa.M. 1.172. han vil gerne være med Ti-

den, og det koster. Skjoldb.IM.17. m. lign.

bet.: tiden er løbet fra en ell. noget (som
ikke er „fulgt med tiden"; om anden bet. af
tilsvarende ridtryk se u. bet. l.i). *Den travle

Tid var Dig (o: Kbh.) ilet forbi —
|
du maa

med i Løbet,
|
om ogsaa lidt gammeldags 40

Poesi
1
gaar med i Kiøb&t\ Kaalund.EE.112.

Tiden er løbet fra ieT.ErlKrist.DH.94. Be-
stemmelser, som Tiden forlængst er løbet

h^.VorStand.l938.325.sp.l. 4.6) (©, især

relig.) alm. i best. f., om den jordiske
(timelige) tilværelse som helhed (mods.
Evighed 2, det evige liv^; timelighed(en).

II
m. h. t. skabningen, den skabte verden:

verdensaldrene; ogs.: alt hvad der tilhører

den timelige verden. Grundtv.SS.I.70(se u. 50

I. Rum 2.6). *Her og hisset det betyder
|

Baade Tid og Evighed. smst.III.485. Tider-

nes Herre (o: gud).JOlr.SD.I.276. Tider-
nes Begyndelse og Ende og Midte. Ftsd.

7.18. Molb.DH.1.87. JVJens.HF.21.36. ti-

dernes ell. (sj.) tidens (RJHolm.Ældre
Edda.(1874).6.9) morgen, se Morgen l.a

slutn. evighed kan ej maales med tidens
aar og dage, se I. maale 1.4.

i| (jf. bet. 5.i^

om det enkelte menneskes jordiske (endelige) 60

tilværelse. *Den Evighed, hvortil min Siel
|

Sig giennem Tiden skynder. CFrim.SE. 7.

naar vore Venner forlade Tiden for at gaae
Evigheder imøde.Basth.Tale.(1796).6. Han

er gaaet ud af Tiden: (en Talemaade, især
hos Brødremenigheden) o: han er ded.
VSO. (jf. SvendbAmt.1925.70). Katek.§99
(se u. Evighed 2). omskifte <il. oraveksle
tiden med evigheden, se Evighed 2, om-
veksle 1.1.

5) (del af) et levende væaena ell. en
tings tilværelsestid. (især i forb. m. gen.

ell. (spec.) poss. pron., i udtryk sotn hans,
dens osv. tid er forbi olgn.). 5.1) m. h. 1.

levende væsen, især person.
\\ (jf. bet. 4.4;

især t3) om (en persons) levetid; (leve)-
aar; (leve)dage. vor tid er kort og mindre
end intet imod ævigheden at regne. Powl
Ped.DP.(1937).o. *ValhaIs Guder (siger:)

|

„Vor Tid er forbil
|
Snart synke viVOehl.

Digte.(1803).16. *Døden for hans Tid sig

sænker.CKMolb.Dante.III.194. *Den stak-

kels Muradl hans Tid var ej lang. Z)rac/»m.

UD.129. (noget holder, varer) min tid ud
olgn., se ud. leve sin tid ud, se III. leve

8.6. (dial.:) (hun) tykkes godt om ham, og
hun bliver jo snart hen paa Tiden (0: op
i aarene, til aars).NJeppesen.HH.118. m.
overgang til bel. 6.a: min tid er omme
olgn., se V omme 2.i. || livsperiode (aar,

dage), som er præget af en vis virksomhed
ell. tilstand (jf. ssgr. som Barndoms-, Drenge-,
Manddoms-, Pige-, Skole-, Soldater-, Ung-
domstid ofl.), ofte spec. med forestilling om
særlig livsfylde, skønhed, styrke, om ens

bedste aar, lykkelige, unge dage olgn. er det

ikke at vende op og need paa alle Ting,

at Mødrene, naar deres Tid er forbi, vil

endda bilde sig ind at have Kiærester.

Skuesp.IV.480. efterstræbt af min Stiffader,

foragtet af min Moder . . hensleed jeg sørge-

lig min Tid.Orundtv.Saxo.I.182. om en
Dandserinde maa man sige, at hendes Tid
er forbi med Ungdommens. XierÅ:.F///.i21>.

Absalons Tid (0: glans-, magttid) bliver kort.

KMunk.DU.76. hver Gang der kommer et

nyt Opsyn, tror I (0: fangerne) min SaUg-
hed, at nu er jeres Tid kommen, nu er det

jer, der skal regere. LdndskovHans.NH.158.
m. h. t. dyr: de (to kvidrende nattergale) ind-

toge os saa meget meere, som vi tænkte,

at deres Tiid allereede var forbi. Pomc/a.
III.3. jf. bet. 3.1 : Hans bedste Tid er, naar

han kommer i Seng. HansPovls.HF.187. jf.

bet. l(-2) og 6: *Der var en Tid, da jeg var

meget lille,
(
Min hele Krop var knap en

Alen lang. Bagges.IV27. Da havde han nu
sine Tider, da det gik op og ned i ham, at

hau ikke var bleven Andet. Sibb.11.132. Jeg

har havt Tider, hvor jeg havde givet Alt

for en Billet. Kierk.1.99. Jeg har længe havt

. . en meget daarlig Tid. Brøchner.(Brandes.

Br.I.186). Glad? Næ, jeg er Fa'eme ikke

glad! De Tider er iorhi. Wied.Fæd.352. Der
var Tider, da Antons Broder forføjed'e over

bedøvende Summer. JVJens.HF. 36. med
prægnant bet.: Man har som alle andre Mand-
folk sine Tider (0: erotiske perioder) . Zak
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yieU.B.65. jf. Krist.Ordspr.nr.9278f. \\ om
lære-, prøve-, tjenestetid olgn. Jakob sagde

til Laban: . . min Tid er fuldkommet (1931:
min Tjenestetid er nde). lMos.29.21. sidde
sin tid ud, se II. sidde 28.2. staa sin tid

ud, se II. staa 50.4. || med overgang til het.

5.a: have set (Hauch.SK.37), oplevet
(UekFiseher.PesteniSkelsted.(1936).88),h&ft

(Kirk.B.45) sin bedste tid olgn. (o: have

paiseret sine livsiHlliaars højdepunkt, være lo

paa retur, være aflægs), have levet siu
længste tid olgn. || hver djævel har sin

tid, se bet. 6.a slutn. 5.2) w, h. t. ting, forhold,

virksomhed olgn.: tidsrum, i hvilket noget er

til (opstaar, forekommer), spec. i sin fulde

kraft. Miraklernes Tid er forbi. Holst.IV268.

Syrenerne var forbi, og Rosernes Tid inde

(jf. Rosentid).GyrLemche.S.IV98 . blomstrin-

gens tid, te u. IV Skade 2.3.
||

(maatte ell.

skulle) have sin tid, ifølge naturens orden 20

(kræv* at ell. have lov til at) fremtræde,

virke, udfolde sig, udvikle sig en vis tid (gen-

rum et vist tidsrum, til dels ogs. med overgang
til bet. 2.3 : paa et vist tidspunkt). *Sin Tid
bar Feberheden til at rase, | Saa kommer
Slaphed. Boye.PS.II.20. Ondet skal have sin

Tid, og fortager sig da lige saa ueftersporligt,

Bom det er kommet. Pont.LP.V1 1.9. „Fruen
vilde jo have Kødboller." — „Naa, ja —

"

— „Og de raaa have deres Tid." Nathans. 30

IM.2. (arbejdet) skulde have sin Tid. Elkjær.

HF.7. sorgen skal have sin tid, se Sorg 1.7.

spec. efter (Præd.3.1) i talem.: alt (alting,
(en)hver ting) har sin tid. Mau.10193.
Ew.(1914).III.267. »Enhver Ting har sin

Tid:
I
Og saa har Folkets Had; det kan ej

fedes
I
Og modnes paa een Dag. Alt har sin

Tid:
I
Saa haver og vor Uxvn.Blich.(1920).

VI.208. Kierk. 111.241. hver Ting har sin

rette Tid. NPWiwel.JL.l 60. jf. regere l.a: 4o

•Det er blandt Folk et gammelt Ord:
|

Hver Djævel har »in Tid.Grundtv.SS.IIl.
438.

6) (uden for de i bet. 3-6 behandlede til-

falde) om række af aar, dage, timer osv.,

tidsrum, tidsafsnit (af bestemt ell. ube-
stemt varighed), karakteriseret ved en
vis virksomhed, tilstand, (kort, lang)
varighed olgn. 6.1) t al alm. ach den eene
Tid (nu: dag, uge olon.) gaaer bort efter 50

den huden. Holb.Ul.IVl. jeg (gjorde) et

Overslag' paa Tiden, det vilde koste mig.
Grundtt.Saxo.I.XXX . en Uge var mere end
Tid uok til at skrive til Kjøbenhavn og faae
Svar tilbage. 6't//6.A/.225. En Tid henrik
na.(a.A7.6'7. lad ham læse, saa gaaer den
Tid.HCAnd.(1919).\:332.

jf. bet. 4: (det

første tidsrum af) Holbergs Levned . . falder
J Tid gammen mod Frederik den Fjerdes
Hef^erinf^. VtlhAnd.Litt.il. 3. jf. bet. lO.a: Til m
Maaling af den Tid, et Lab varer, benytter
man et Væddelobsuhr. Vædleb.67.

|| (jf. bet.

T.i) takm.: den tid, der gaar godt (Ant
Nitlt.(Folkeknll865.134). ErlKrist.MM .188)

éll. med godt (Krist.Ordspr.348. HarNiels.
DeDanskesVej.'(1938).23), kommer ikke
tilbage med ondt ell. kommer ikke be-
sværlig. daarli"(t) (LindskovHans. G.

184) tilbage ol^. 1| (jf. bet. ll.a slutn.) med
varigheden bestemt (i alm. med bet. af om-
trentlighed) ved en gen. af en anden tids-

betegnelse ell. m. prcep. af; især (med over-

gang til ssgr.; jf. Aarstid 2, Kvarterstid ofl.)

i forb. som et aars (se I. Aar 2.i^, en dags,

en times tid (ænyd. d. s.: Kingo.SS. 1.36),
et par ell. nogle aars, dages, timers tid

olgn., ell. m. en (11.21): en fire ugers tid

ost;,, en tid af nogle uger olgn. efterat nogle

Aars Tider ere til Ende (1931: nogle Aar
senere^, skal han komme. Dan.l 1.13. En tid

af mange uger gick bort. RasmWinth.S.7o.
Vi forlangede Betæncknings Tid (og) Hr. H.,

tilstod os flire ugers Tid. smst.127. jf. (spøg.):

En Cigarstid forløb med (at tænke over)

Kvindens Yæsen, Marton.HB.141. se ogs. u.

bet. ll.a. mit ell. min livs tid, se Liv 2.7.

et (kort) spand af tid, se II. Spand 3.2 (jf.

Tidsspand^, en stunds tid, se Stund 4. jf.

bet. 9.4: *Trendo Dage
|
Jeg giver Eder Tid

til Hærens R\istning.Boye.PS. 11.24.
|| (jf.

bet. 11.3^ med varigheden udtrykt ved attrib.

adj., pron. olgn., i udtryk som føje, kort,

lang, langsommelig (s. d.), rum tid, nogen
tid, lange, langsommelige, mange tider olg^n.

der nogen (Chr.VI: megen; 1907: en rum^
Tid var forløben . . formanede Paulus dem.
ApG.27.9. Holb.Usynl.II.l(sc u. oppebie^.

Nu gik lang Tid hen, inden jeg fik an-
skaffet noget Terpentin. PMøll.(1855).1 1.91.

der blev sat Rekorder, om hvem der kunde
skovle det største Kvantum Kul, inden for

den korteste Tid. JVJens.RF. 164. Endnu i

Ens første Ungdom er et Aar et langt Stræk
af Tid. KnudPouls.Va.65. Formkul . . kan
bedre taale længere Tids Lagring end almin-
delige Kul. SkibsMask.3. Hvad er det for

en Tid (0: hvor længe skal jeg vente), og hvor
er \inen? ErlKrist.DfI.207. Det var en gru-
som Tid, inden de Mennesker kunde komme
i Tanker om at gan.A Andreasen.DN.l17.

jf. bet. 4.6 og 7.1 samt II. Løb 6.a: et Spørgs-
niaal, der i Løbet af kort Tid vil blive

åktneh.KMunk.S.lo. Harven rendte fuld af

Lyng og Rafter . . blev i Løbet af ingen
Tid (o: hurtig) til en mægtig, hoppende
Vnde.JørgenNids.D.llS. efter ell. inden
en tids forløb olgn., se II. Forløb 1. ;/.

bii. 13.8: det er jo mango Tider (0: længe),

siden jeg overhovedet har været her i Byen.
Jørg.HV.70. mange herrens tider, se \.

Herre 5.8. den meste tid (af dagen), «e mest
l.a. et rgodt) stykke tid, «« I. Stykke 2.4.

6.2) med overgang til bd. 8-9; isatr obs., om
et kortere ell. længere tidsrum, det nødvendige
tidsrum. Kongen . . overværer med Tids
(i alm.: nogen tids oUin.) Mellemrum et af

Måderne. Pol.*M942.7l!<p.3. det er (kun) et
spørgsmaal om tid, se Spørgsmaal 4.3. spee.
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(iscer (9) i flt., m. prægnant bet., om et langt

tidsrum: Cancellieraaden skal De, nu han
er død, lade i Fred. Der skal gaae Tider hen,

inden vi faae hans Lige. Hrz.IV198. Tider
^ik.JVJens.SS.129. jf. bet. 9.4: Hevner
Eder ikke selv, I Elskelige! men giver

Straffen Tiid (Chr.VI og 1907: giver Vreden
Rum). Rom.12.19.

|| (jf. bet. 8.i og tid-

krævende, -tagende, tidsslugende ofl.) om

*See hvor Tiden iler, lad os ile med! ] Nyde
Glæden Venner, før den faer afsted. BlicA.

(1920).IV209. et Par lyksalige Uger, hvor
Tiden fløi raed ØmeRugt. BaUhBang.S.113.
Klokken slaaer,

| Tiden ga.&er. HAgerbek.
AandeUgeSange.(1867).9. Ja, Tiden gaar.

AHenriques.(bogtitel.l931). jf. bet. 8.4,: jo

ældre man bliver, des hurtigere synes Tiden
at g&&.Sal.*XXIII.439. jf. bet. 4.5 og 6

virksomhed, foretagende, udvikling: kræve, lo samt II. Løb 5.3: i Tidens Løb. Grundtv
sluge, tage lang, megen tid, (jf. III.

sin 4.2:^ tage sin tid olgn., ogs. (obs.) m.
lign. bet.: kræve, ville have ell. (især)

tage tid ell. (navnlig tidligere) tage tid
op (PVJac.Breve.77. jf. II. tage 40.i2> ell.

(sjældnere) bort, hen (se II. tage 25.5 og

31.4^ olgn. tage Tid o: udkræve, medtage
Tid. VSO.VII.29. Plantedyrkning og Trærøgt
vil have Tid. Gjel.EnarkadiskLegende.(1887)

.

Saxo.I.xxi. Han havde . . i Tidens Løb
lagt mange Penge op.IsakDin.FF.453. med,
ved, i tidens længde, se I. Længde 2.2.

II
^CJ» voet.) gen. i særlige (billedl.) udtryk.

*Med Brusen Tidens Vinge gaaer,
| Hvert

Vingeslag et fuldendt Aar. Bødt.SamlD.252.

Tidens Bog kan ogsaa læses. NPWiwel.NS

.

173. jf. bet. 4.6: *Men hvad er Slægtens hele

Dyst!
I

En Leg paa Evighedens Kyst,
137. Det (o: en sproglig forskydning) maa 20 mens Tidens Klokker \iimer. Bergstedt.D. 7

.

have krævet Tid. Thorsen.Afh.1.43. (han)
syntes, det tog en evindelig Tid. OscJens.

SL.192. Sikken Tid det tog med det Vand
at løbe. ErlKrist.DH.30. en Coiffeurs Arbejde
tog sin Tid og maatte ikke afbrydes. /saJfe

Din.FF.80. det tog Tid (0: varede længe, trak

ud) før Togføreren kom tilstede. JernJaneT.
^U1936.3.sp.4. jf. bet. S.a : Landsfaderens Øn-
sker . . behøve Tid til at modnes, og Moden-

jf. bet. 7.2: tidens hjul, se u. Hjul 6 (jf.

Tidshjul^. jf. bet. 4.8: tidens strøm, se Strøm
3.5.

II
talem., ordspr. Tiden gaar, og Vi

gaar med (0: udvikles, forandres, ældes med
aarenes gang).Mau. 10202. NPWiwel.JL.186.
ErlKrist.DH.214. Tiden har raske Vinger.

Mau.10189. Tiden er ikke bunden ved Pæl,

som Hest ved Krybbe, smst.10185. PalM.IL.
III.520. II

(7ned overgang til bet. 8) ved ud-

hed til at bære fulde Frugter. ikfaii.XF.27. 30 tryk for (lettere, adspredende, underholdende)

(sj.) m. præp. om: *Lang Tid det tog dig,

Støber, om at støbe mig. LCNiels.VLM.62.

jf. talem.: Gjerning vil have Tid, men Tid
vil ogsaa have Gjerning. ilfau.2947. Hans
Henriksen.Fremskridtsfolk.(1937).23.

||
paa

tilsvarende maade: der maa (se III. maatte
5.3; ell. skal (jf. in. skulle ll.i; tid til.

det vil give Penge . . Men naturligvis, der
skal Tid til. AaDons.S.114. spec. i talem. der

beskæftigelse (tidsfordriv, tidkort); i forb. m.

gaa og præp. med. *Ret artigt og fornøie-

ligt
I

Gik Tiden saa med Sn&k.Winth.HF.
175. jf. bet. 8.2: man kan jo sagtens spørge

om Brev, saa gaaer Tiden med det. HCAnd.
BCÆ.I.148. tiden skal (jo) gaa med
noget, se nogen 7.2.

||
(med overgang til

bet. 8) i udtryk for, at timernes, dagens (da-

genes) gang synes en at foregaa for hurtigt

skal tid til alting, ogs. m. (spøg.) til- 40 (saa at man ikke naar det ønskede), den

føjeise: undtagen til at fange lopper (Mau
10192. Krist.Ordspr.348) ell. undtagen til at
vælte (IslandskAarbog.1943.107). *Der skal
Tid til Alt,

I
Endogsaa til at haste. Bowe.

PS.II.102.

C i ent., uden (tydelig) forestilling om
(bestemt) afgrænsning, om dagenes, aarenes
række som udtryk for et (natur)fænomen,
en skæbnegang, en udvikling, et for

virkelige danske hær måtte vende om da
tiden gik bort for den.AOlr.DH.il.301.
Hvor var Tiden blevet &i? LeckFischer.Ka.9.

der er ikke forslag i tiden, se III. Forslag

slutn. tiden gaar ell. løber fra mig, se gaa

7.2, II. løbe 13.1. dreje (LeckFischer.HM.

121), skrue tiden tilbage, se III. skrue 4.3.

II
følge med tiden olgn., se u. bet. 4.5. 7.2)

(med overgang til bet. 4.3-5; især O ell. i

hold, en mulighed olgn., som skabnin- 50 talem., ordspr.) i udtryk for, at aarenes gang
gen (verden, et menneske) er undergiven
ell. stillet over for.

7) i best. f., som udtryk for aarenes,
dagenes naturbestemte gang, de lø-

bende, svindende aar olgn., i forhold til

skabningen, til naturens, menneskenes kaar
(med overgang til personifikation). 7.1) i al

alm. tiden og rummet, se I. Rum 2.6.

især i udtryk som tiden gaar ell. (navnlig

(ogs. spec.: fremtiden, kommende tider) øver

en ændrende, omdannende virkning. Resten

maatte Tiden bringe. Rosenkrant2.SG.174. ||

med forestilling om en nedbrydende, udslet-

tende, tilintetgørende virkning. (Augsburgs)

forige Navn (er) under Tidernes Gruus . .

begraven. Ti/c/jon.^B.22(). den virkelige Hi-

storie . . er ugjenbringelig begravet i Tidens

bundløse Esiy.Blich.(1920).VIII.166. *Ti-

Q)) iler, flyver olgn., mods. tiden staar 60 den spandt
|

Sit Sølverspind omkring din

stille (se II. stille l.i;. *Tiden meget
hastig gdL&r.Rostgaard.TP.151. *Vel løber
Tiden hastig hen | Og bliver evig borte.
Brors.18. *Hvor dog Tiden fLyerl Riber.11.71.

egen Tinding (0: graanede dit haar),
|
Mens

du har spundet Guld i Bjergets Kål. Hauch.

SK.83. Tiden havde halvt udvisket Ind-

ikrilten.Søiberg.KK.l.l26. Tiden havde taget
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haardt paa Frøken Fsinny.IsakDin.FF.298.

tiden tærer paa kjolen, se Kjole l.i. (1. br.:)

I den Side (af træet) havde Tidens Ha and
anbragt et Par Revner og Huller. Winth.

Fort.116. disse Vandledninger . . der endnu
staae uskadte af Tidens fortærende Haand.
BalthBang.S.88. Both.DetnordostligeSjælland.

(1865).ll. tidens tand, se Tand I.12. jf.:

trodse Tidens Ædet&nd. LTid.1754.276.
\\

i udtryk for, at aarenes gang bringer glemsel, 10

mildner sorger, virker lægende. Fraværelse

og Tiden . . dæmper Kjerligheden. Bh'cft.

(1920).XI. 182. Tiden bringer . . mange
tilfældige Bekendtskaber i Glemmebogen.
Drachm.T.88. *På Tab af Guld og Blod

|

kan Tiden raade Bod. Rørd.GK.220. tiden
er den bedste læge, se 1. Læge 1. tiden
læger alle saar, se II. læge 1. || i udtryk

for, at aarenes gang (fremtiden) vil bringe

bedre, sandere viden (om noget); især i talem. 20

det skal ell. vil tiden lære (se III. lære

4.3) ell. (nu) vise olgn. NyerupRahb.II.270.

•brænder kun Hjærtet for Sandhed og Ret,

t
Skal Tiden nok vise: vi tænkte ei slet.

(Jrundtv.PS. V64. Ja hvem véd! Tiden vilde

maaske vise det. Drachm.F.11.131. Tiden har

givet ham Ret.CSPet.Litt.886. jf.: hvad For-

men i Agnete og Deres Yttring derom an-

gaaer, da — — Tiden vil bedømme det!

HCAnd.BCÆ.I.lOl. 30

8) især i best. f. (tiden), m. poss. pron.

(min tid) olgn., som udtryk for vilkaar,
mulighed, forhold, som man i en vis

situation (i et vist tilfælde) er stillet

over for, har en vis raadighed over,

kan udnytte (bruge til noget), (især i mere
ell. mindre faste forb.). 8.1) (jf. bet. Q.i) om
pligter, (andres) krav olgn. Niels er alvorlig

8Vg og tager min tid dag og na.t. De derovre.

('1912).47. Den unge Student havde i 1773 40

nedlagt Pennen, fordi „andre Forretninger"

fordrede hans Tid. Schyberg.DT.69. gøre ell.

(nu) lægge beslag paa ens tid, se u. Beslag
4.9. om kræve, sluge, tage megen tid olgn.

te bet. 6.2. 8.2) i udtryk for nyttig ell. unyttig,

god ell. daarlig udnyttelse af tiden (vilkaarene,

mulighederne), for (vurdering af) mulig-
hederne for en saadan udnyttelse, at hellige

Fædrenes Ihukommelse sit store Pund, sin

Lærdom, Tid og Flid. Grundtv.Saxo.l.XXXiX. 50

Kan man tage op af Tiden, som af en Arve-
pMt? Blich.(1920).XIX.132. tilbringe Tiden
paa en behagelig Maade. A/O. (hun) delte

sin Tid mellem Fogedgaarden og Mullen.

Elkjcgr.HF.114. || især i udtryk (hvorom hen-

vises til verbet) som benytte (1), bruge (l.i),

dræbe (1.3.2), fordrive (2.8), fordærve (2.3),

forkorte (I.2), forslaa (1,8), korte (2.1 ), »lide

(paa) (2.8-4), spilde (11-4). »de tiden ell.

sin tid; alaa tiden ihjel (se ihjel 1 slutn.); to

drive (II.4.i), fjase (1), sladre (II. 1), slentre

(2.2), smøle (4), snakke (3.2), snøvle (1.2),

•ove (3.2), svadse (1) tiden bort, hen olgn.;

forhale (3), sinke (VI 1 1.2.2) tiden; trække

tiden ud ofl. || faa tiden til at gaa (med
noget), (jf. bet. l.\) fordrive tiden (med noget).

Rahbek blev for at faa Tiden til at gaa ved
med at udgive til sin Dødsdag. Fiift/lnof.

Litt.II.844. De overvejer, hvad H. skal faa
Tiden til at gaa med, til de kan medes.
LindskovH.ans.NH.159.

|| tage tiden i

agt (jf. u. Agt 1;. *Tag Tiden vel i Agt!
Vægtervers.KlA. Man skal tage Tiden iagt,

sagde Fanden, han plukkede Nødder ved
i\i\etid.CBernh.NF.IX.206. jf. Mau.10197.

II
se tiden an, se se 11. a. || tid er penge,

{efter eng. time is money) udtryk for, at man
bør bruge tiden med flid. Arlaud.63. D&H.
jf.: Tid og Umage ere ogsaa Penge værd.
Syltebog.(1795).66. \\ med overgang til bet. 4

(jf. Fremtid 1 slutn.) og 8.4: have tiden
for sig, endnu have gode muligheder for at

naa noget (føre en virksomhed, udvikling til

ende); ikke have grund til at haste, hvad fødes
skal, har Tiden for sig.Grundtv.Saxo.L248.

det kan vi jo altid gjøre! Vi har jo Tiden for

os. Heib.Poet.XI.161. Naa, det er Drengen?
Hm! Har det ikke i Højden; men vi har jo

Tiden for os.Schand.TF.1.74. AaDons.MV
230. 8.3) i udtryk for travlhed: tiden ell.

min tid er knap, kostbar (se kostbar

2.8^, (nu 1. br.) kort olgn. Holb.Stu.L5(se
III. knap 3.1^. *Tiden er herefter kort,

|

Her er mere at bestille,
|
End med Verdens

Lyst at spille. Brors. 164. Tiden er mig saare

kn&p. Rask.Br.L335. min Tid er kort. NP
Wiwel.NS.74. lad ham skynde sig. Tiden er

kn&p. KMunk.EI.118. tiden ell. min tid
tillader (mig) det ikke. Schousbølle.Saxo.

89. 1 Haarlem besaae vi, saavidt Tiden vilde

tillade det, de skjønne Blomsterhauger.
PNNyegaard.S.128. jf.: Lad os sætte os. —
Tak, Fru D., jeg vilde virkelig gerne, men
Tiden (3: tillader det næppe). ErlKrist.DH.il.

jf. bet. 2.a: *naar min Tid er til det,
kommer jeg,

|
Tilbringer Sommermaanedernc

hcT.Oehl.EA.(1820).30. Min Tid er ikke til

at gætte Gaader. Hvad vil De mig? Howalt.

DB.28. 8.4) med særlig forestilling om (reel

ell. følt) varighed; i forb. m. lang (2.i). Tiden
er, som Ordsproget siger, lige lang, men
ingenlunde lige nyttig, for os Alle, saa det
samme Øieblik bruges af En til at giøre

noget Virkeligt og af en Anden til lutter

Blændværk. Grundlv.BrS.223. jf. Mau.10187.
Feilb.lll.787a**. \\ især i udtryk for (ube-

hagelig) følelse af mangel paa virksomhed,

adspredelse, underholdning, af utaalmodighed,

kedsomhed olgn.; i forb. som tiden er (Erl
Knst.DH.202), bliver, falder (en) lang,

f;øre (en) tiden lang (se II. falde 7.3,

ang 2.1^ olgn.

9) (svarende til bet. S) især i ubcst. /., som
udtryk for et (ikke-rumligt) forhold, der op-

fattes som indebærende et forraad, et fond
af muligheder , hvorover man (i et vist

tilfælde) har raadighed, som man kan
udnytte; ofte med udtryk for dette forraads
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omfang, i forb. som ^der er, jeg har osv.)

god, rigelig, (talespr.:) masser, oceaner
af tid, mods.: ingen ell. (i talesyr. alm.)

ikke elL ikke megen (meget) tid, CP

liden, (dial.:) ond (2) tid ofL, spec. i forb.

tid nok ell. (efter ty. (dial.) zeits genng^

t tids nok (ogs. sammenskrevet: tidsnok;

se bet. 9.2 og 9.5 ; jf. tids^; ogs. med angivelse

af udnyttelsens formaal ved præp. til ell.

(1. br.) om fidag brugte han Tid om at lo

mønstre sit Vdvoites.EChristians.0.1.29).

9.1) i al alm. (jeg) beder alleene om tid i

nogle uger (o: nogle ugers frist). RasmWinth.
S.52. Tid manglede mig til at udøve (kun-

sten) Tpr&ktis\i.Bårens.Biografie.(1813).29. hun
har øjensynlig anvendt god Tid paa sin Om-
klædning. AaseHans.DG.6S. *1 skulde melde
mig, at Hendes Naade

|
ikke fandt Tid at

modtage mig i Dåg? KMtink.C.*47. vi (tak-

ker) ham, fordi han har kunnet afse Tid 20

til at komme herned. Howalt.DB.79. (sj.) jf.

bet. 9.4 og IV lade 6.4: Høpp lod (alm.: gskv)

sig imidlertid god tid, og kancellipræsiden-

terne Stemann og O. Moltke forhastede sig

heller ikke.ADJørg.III.éOS. 9.2) som subj. i

en sætn. m. være olgn., især indledt med
der (II.3.2). *Herud af Syndens Søvn og
Slum,

I
Mens der endnu er Tiid og Rum.

Brors.215. *Jeg havde haabet, der var Tid
endn\i.Heib.Poet.III.428. Vi klæder os ikke 30

om. Det er der ikke Tid til. JesperEw.PF.
196. jf. bet. 2.2: lad mig tage (skuespillet)

tilbage, mens Tid er.Drachm.F.II.195. talem.:

slaget er tabt, men der er tid til at vinde et

nyt, se u. tabe 2.2. giftermaal ell. gæstebud
(gilde) og slædeføre maa passes, mens tid

er, se Slædeføre. || m. attrib. adj. ell. pron.,

i udtryk som der er god (BechNygaard.GØ.

253), rigelig (KAabye.PT.155) tid; der
er tid nok (JHelms.G.167) ell. f tids 40

nok (Gram.(DMag.6R.I.373). KSelskSkr.V
40. jf. bet. 9.5 og tids^, der (ell. herj er

ingen tid at give bort olgn., se I. give

16.3 og 16.8. 9.3) især om person: faa (god)

tid (til noget). Når ieg faer tid. Moth.T89.
Jeg faar aldrig Tid til at spise mig mæt.
Holb.Stu.II.6. (hun) sidder flittig ved sit

Arbeide, og . . faaer (dog) Tid til at skotte

efter ha.m.Kierk.VI.247. *Listet var i Mulm
og Nat

I
Hid den tydske Hær,

1
Knap de 50

danske Drenge
j
Fik Tid at spænde Sværd.

Ploug.VV11.71. jeg faar ikke Tid til Bad.
KMunk.EI.98. faa bedre tid, se u. I. bedre 3.

9.4) især om person: give (en) tid (til noget).

Hold op med din slyngelagtige Critiqve, og
giv mig Tid at fortælle Resten. Holb.Usynl.
I.l. der var ingen Rimelighed i at staae

stille, for at give sin Fiende Tid til at ruste

8ig.Grundtv.Saxo.I.267. give en tid og rum,
se I. Rum 1.3.

|i
m. refl. hensobj., i udtryk 60

for en (paa fornøden maade) sindig, besindig

adfærd ell, (i nægtende forb.) for ilsomhed,

1iast(v<jerk). hånd gir sig ellers aldrig Tid
åeriil.Eolb.Stu.lI.e. Vi ville give os lidt

god Tid, og det har jo heller ingen Hast.
Kierk.lV.lSd. Præsten saa' langelig paa sit

Ur . . Men Biskoppen gav sig god Tid.

PEBenzon.P.40. Da hun fandt (døren) luk-

ket, gav hun sig ikke Tid til at aabne den.

JsaJcDin.FF.172. \\ uden hensobj.: give tid,
udvise (fornøden) sindighed; undlade at

handle ilfærdigt, utaalmodigt; tage sagen med
ro; vente (taalmodigt) til det rette øjeblik.

man (maatte) give Tid, og lade fast det hcele

Land blive reformeret, førend man torde

gaae aabenbare til Verks med Bisperne.

Holb.DH.11.217. havde du blot givet en

Smule Tid, kunde du have sparet dig det

Spcrgsmaal. Ilauch.SK.46. Recke.KM.157.
spec. i imp.: *Giv Tid! giv Tid! — den (0:

fugkn ved vintertid) nynner glad. Ing.EF.
111.149. Hrz.FN.97. Giv Tid, og Du skal

faa en fin Hovedhygning. KBirkGrønb.SF.
186. 9.5) især om person: have tid, have
god, daarlig tid osv., have tid ell. f
tids (Riber.11.103. Grundtv.Snorre.il.232. jf.

bet. 9.2 og tids^ nok olgn. Det maa gaae

for sig udi Aften, hvor liden Tid jeg har.

Holb.Stu.11.6. Pamela har endnu Tids nok,

hun er meget ung. Pamela.1.43. det er Skade
han har så liden Tid fra sine mange andre
?,yslex.Rask.Br.I.407. (jeg) har lidet Tid i

'Dåg.Cit.l841.(HCAnd.BCÆ.1.180). „Kom
hen til mig." — „Jeg har ingen Tid." Pi\^

Jørg.S.60. har du Tid et UUe ØjebUk?£rI
Krist.MM.208. have bedre ell. ond tid, se u.

I. bedre 3, ond 2. (jf. II. paa 1.4 slutn.; 1. br.:)

Den, som vil besøge Kreta, maa have god
Tid paa sig.GadsMag.1932.410. jeg har ingen

tid at give bort olgn., se I. give 15.3 og 16.8.

tidligere spec. (jf. tids^; han har tids

nok (ell. tidsnok^ olgn., i (iron., foragt.)

udtryk for, hvad der (saamænd) tidlig (3.4)

nok kan finde sted, som afvisning af noget

urimeligt, umuligt („han kan bide sig i næ-

sen", „jo pyt"). Andre . . vil vel sige: Hille-

mænd! nu vil Argus være Præst; ja han har

Tids nok. Hvordan kan han vel præke?
Argus.l771.Nr.32.1. Tode.S.67. Blich.(1920).

X1Y92. Saa han sætter Giftermaal i samme
Rubrik, som „Spadseregang, Tobaksrygen,

Næsesnyden, Kjolebørstning, Haarkæmmen",
etc. Jovist! Han har tidsnok. smst.XXlX.
48. Kofoed-Hansen.KA.1.286. VS0.V1I.87
(„I dagl. Tale"). Krist.Ordspr.nr.9307. tid-

ligere ogs.: det har tids nok, det har ingen

hast; det haster ikke. „den samme Lydighed,

jeg har viist Dem, skal jeg ogsaa lade see

mod min Mand" — „Med din Mand har det

tids nok, bliv kun ved at viise den mod
mig." Jacobi.(Skuesp.lV135). smst.VlI.129.

II
i forb. m. en inf., med ell. uden præp. til.

Jeg maa jo have Tid at klæde mig, Nille,

jeg kand dog icke gaa som et Sviin foruden

Buxer og Trøye til Byen. Holb.Jep.l. 2. Jeg

har ikke Tiid (til) at snakke længere. Høysg.

S.239. hun maatte have lidt Tid til at svede

den gamle KiærUghed ud. Grundtv.Saxo.I.
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261. *God Dag, min elskte Hustru! Jeg har

neppe |
Havt Tid at see dig end. Hauch.SK.

76. Spiren maa have Tid til at udvikle sig.

Hoht.(Heib.Intel.I.295). han skal ha' Tid

til at slippe \dsk.ErlKrist.DH.51.
||

(ialespr.,

mindre br.) upers.: (han) meente, at det

(m. h. t. rejsen) havde god Tid (o: ikke

hastede). SHeegaard.UT.l 55. 9.6) især om
person: tage sig (god) tid (til noget), rydde

(travlheds)hindringer til side, samle sig fra i_o

anden virksotnhed, for at udføre et foreha-

vende; ogs.: give sig (god) tid. Moth.TlS.
Vil Du tage Dig Tid til at læse (bøgerne)

da lærer Du at kiende min \'idenskabelige

^ide.Grundtv.B.1.533. Gjel.T.150. Lili tog

sig god Tid i hver Forretning for at faa Has
paa DsLgen.AaDons.DU.207. jf.: Togene med
3. Klasse tager sig god Tid i Frankrig.

A Winding. Vag.80. (1. br.) udeti refl. pron.:

Sigurd tog rigelig Tid til at undersøge (sine) 20

Regnskaber. Z/€CÅ;FtscAer.i4.iS<?. 9.7) m. h. U
tid, der (efter ønske) ikke forbruges, og som
man faar tilovers for andet formaal (ofte i

forb. vinde tid ell. (tidligere) tiden); dels

som udtryk for resultatet af (ekstra) hurtig

virksomhed: jeg lod dennera (0: tegningerne),

for Tiden at vinde, ved Expresse fra Kongs-
bierg &noTdTe.Cit.l733.(DMag.6R.V230). Ge-
sandterne fra Sverrige maatte nu med første

begifve sig paa Veyen, for at vinde Tiden. 30

Slange.ChrIV.914. Maaske kunde jeg vundet
en Times Tid ved ikke . . at slaae en Svinke
om ad Regents Park. Grundtv. £.6*9. Nu kan
der tjenes Tid paa Fredericia Banegaard
(saaledes at en togforsinkelse indvindes). Pol.

"U1935.4.sp.3. spare tid, se II. spare 2.i.

faa, have tid tilovers, se tilovers (2). dels (i

forb. vinde tid(en)^ som udtryk for ved

forhaling af begivenhedernes gang at faa
mulighed for at gennemføre en xns (ønsket) 40

virksomhed, kunde man aliene vinde Tid,

til Kulden ophørede . . var der Haab til at

ødelægge den heele fiendtlige Krigs-Magt.
lIolb.DJI.IlI.264. (kommissarierne maatte)

indrette deres Svar saaledes, at deraf immer
kunde voxe nye Ofverlæggelser, og giøres

nye Repliker, meest . . for at vinde Tiden.
Slafige. ChrIV 1332. Hauch. PF. 1.129. Erl

Krist.DH.13. jf. Vogel-Jørg.IiO.92. ialem.:

tid vundet (er) meget vundet. En vis 30

General, naar han i en beleiret Fæstning,
amuserte dem, som beleirede ham med en
kapitulation, pleicde altid at sige: Tid
vundet, meget vundet! iS'A:u««p.V//.i(?/. Rask.
Br.1.24. Mati.10206. hvor Tid er vundet,
er — «fter Ordsproget — Alt vundet.
PHan9.KK.2i9.
D. bet. A-B med særlig bet.-udvikling,

10) i forsk, særlige (navnlig fagl.) anven-
delfer. i0.i) (jf. bet. A) om et vist tids- m
punkt ell. system af tidspunkter, med dertil

knyttede særlige forestillinger.
|| (jf. bet. 3.1^

om klokkeslæt („hvad klokken er"), ogs. den
dertil svarende inddeling af døgnet. •Om Du

vilt Tiden vide,
|
Husbonde, Pig' og Dreng,

I

Da er det paa de Tide,
|
Man føjer sig til

Seng.Vægtervers.Kl.lO. Borgermesterens Uhr
. . angav Tiden for Byen og dens Befolkning.

HCAnd.(1919).V225. (der var) ikke saa meget
som en Politimand, hvem han kunde spørge
om Tiden. Drachm.F. 1.544. Stationer . . der

ikke har Telegrafapparat (Telefonapparat),

modtager Tiden af den første Togfører, der
ankommer dertil om Morgenen. DSB.OrdreK.
39. jf. (gldgs.): Faderen . . ser paa sit Ur:
„Hvad siger Tiden?'' NicNeiiendam.VV
13.

II
glemme tiden, glemme at tænke paa

tiden (hvad klokken er), jeg glemte reent

Tid og kom meget silde hjem. Gylb.VIII.99.
Præsten havde fortalt dem saadan nogle

morsomme Historier, og saa havde han glemt
Tiden. KSecher. Den fremmede Gæst. (1934). 84.

jf. Klokke 3.3 og Klokkestreng 2: *At stiæle

Klokken Sex og stiæle Klokken Syv
|
Det

kommer ud paa et . .
|
Og overalt en Helt

ei Slave er af Tiden. W^ess.34.
||

(især

astr.) den for et sted (efter dels geografiske

beliggenhed) gældende, efter solens ell. middel-

solens stilling astronomisk udregnede tid;

fællestid (4); middeltid; soltid (1). sand
Tid (0: sand soltid). Scheller.MarO. jf. Sted-

tid: lokal Tid. smst. mellemeuropæisk tid, se

mellemeuropæisk 2. || om fastsat, aftalt tids-

punkt ell. række af tidspunkter (i en togplan

olgn.). *Som en Engel taalinodig og blid
|

at forklare en vred „Publikummer" . .
|

hvorfor Togene ej holder Tid (0: hvorfor

de er forsinkede). Jernbatie-Viser. 11.(1923).

76. (sport.) om et for en sportskamps afslut-

ning gældende tidspunkt: E&h']er^(-holdet) ud-

lignede 6 Min. før Tid. BerlTid.^U1935.M.4.
sp.6. jf. II. tage 8.3. om aftalt mødetid, kon-

sultationstid olgn.: Længe i Forvejen (0: før

karnevalet) havde jeg bestilt „Tid" hos

Teaterfrisør Hoppen8ach.>17/enrt5'Mes.(S'Z).i64.

Har De aftalt Tid? KAabye.KA.6. IO.2)

(jf. bet. "R) om særlig (nøjagtigt) afgrænset
tidsrum.

||
(æstet.) den tid, hvorover en dig-

terisk handling (i et drama) spænder; i forb.

tidens (stedets og handlingens) en-
hed, se Enhed 1.5 (;/. Tidsenhed 2). \\ (^,
mctr.) om (tonestykkes inddeling i) takt-

tider. Thielo.M.5. MusikL.(1801).258. jf.

slaa tid u. III. slaa 6.1.
||

(sport.) det for en

sportskamp gældende (normale) tidsrum ((bok-

sekampen) gik Tiden ud.Pol.'^iil941.6.sp.3)

ell. den lid, hvori en enkelt sportspræstation

udføres. JVJens.RF.94. Der præsteredes

mægtigt fine Tider i Hcatløbet./i.r."/,i935.

n.sp.l.
II

fysiologisk tid, se fysiologisk.

II (fot.) om (eksponeringstid ved) foto-

grafisk optagelse „paa tid" (se bet.

28.8 sluln.). (fotografiapparat med lukkeind-

retning) at indstille til Tid og Moment.
Hjemmd.l90G.275.sp.2. 10.3) (efter lal. horæ
(canonicæ); kntolsk-kirk.) i flt., om de for

den katolske kirkes munke og regelbundne

præster til bøn, skriftlæsning og salme-

XXin. Rf-iitrykt " , IM« 66
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sang bestemte (syv ell. otte) tider (fra

kl. 3 morgen til midnat). Moth.T93. kano-

niske Tider. Sal.'XI. 758. || (jf. Aar-, Dagtid
samt Natte- (2), Ottesang^ spec. om guds-
tjeneste ell. iedetime paa disse faste
tider ell. om de dertil bestemte salmer og

bønner (jf. Tidebog^- i forb. læse, synge
tider olgn. *Med samme Fynd, som Klerke

synge Tider. Chundtv.Optr.11.133. (grev Gert)

holdt . . en tid meget flittig på med at læse

de hellige „tider" om natten med sin klerk.

ADJørg.M.157. (han hørte) Munkene bede
Completorium, den sidste af Dagens syv
Tider, Aftenbønnen, Bønnen om en rolig

Nat og en god I)ød.Jørg.VF.212. „den hel-

lige Visdoms Søstre" knælede (og) læste

deres Tider af de smaa, med sort Klæde be-

trukne Bøger. sa.Liv.IV48. LNielsen.Dan-
marksmiddelalderligeHaandskrifter.(1937). 143.

1 0.4) (jf. Maanedstid 2 ; især med. ell. gldgs.)

om kvindens maanedlige renselse; menstrua-
tion. En ærbar Matrone havde alt i 6 Aar
mistet sin sædvanlige Tid. Garboe.LH.58.
(hun) lod sig aarelade paa Armen, medens
hun havde sin Tiid. Holck.KM. 3. JBaden.
LatL.II.84.

II
især i flt. i sa. bet. Moth.T93.

Fruentimmere, som have mistet sine Tider.

Rottbøll.S.27. „Jeg har mine Tider." Hun
sagde „Tider" som noget mystisk generende.

Værløse.Jonna.(1938).14. 10.5) om tids-
punkt ell. tidsrum, der er præget af
særlige naturforhold, de Vise, som for-

stode sig paa Tiderne (o: astrologerne).

Esth.1.13. lKrøn.12.32.
\\ (jf. Ebbe-, Flod-,

Nip-, Slap-, Springtid 2) ^ om (halv-
periode af) tidevande (jf.: Halv Tid.

Wolfh.MarO.466); spec. d. s. s. Flod(tid).

den stærke Strøm, Tiden og Ebben for-

aarsager. /s/-fiL«/s<.<35. slap tid, se IV slap 4.3.

10.6) (ænyd. d. s. (DGrammat.IL377); efter

lal. tempus
; jf. Da- (2), For- (2), Frem- (2),

Nutid (2) ofl.; gram.) en form af verbet,

hvorved et tidsforhold udtrykkes; tids-

form; tempus. PSchulz.DS.67. JBaden.
Gram.118. Rask.FS.32. Mikkels.SproglS.60.
den forbigangne, nærværende, til-

kommende tid, se u. forbigangen, nær-
værende (4) osv.

E. (bet. A-B^ med anv. (i særlige forb.)

som adv. (ell. konj.) (jf. hvisomstid, (i)midler-

tid, naarenstid, datider, (her)eftertids ofl.).

\\) i al alm. M.l) (jf. bet. A, spec. bet. 1)
om tidsafsnit uden væsentlig udstrækning,

tidspunkt, tid, paa hvilken noget finder

sted (jf. bet. 12-13^; i forsk, mindre faste ud-
tryk, for hvilke det alm. (skrift) spr. nu oftest

bruger præp.-forb. (bet. F). vi (har) haft

temmelig stærk nattefrost visse tider i

efteraaret.FarMw£r.67. (han) trængte til at
komme nogenlunde ordentlig Tid til Ro.
HomoS.F.86. fordum(s) tid(er), se fordum
sp.336^\ fordums sp.337'*. jf. Gang 4.3:

Nu har jeg ingen Stunder at tænke derpaa,
I kand tale mig til en anden Tid. Holb.llJ.

III. 6. Jeg har kiendt dem, der een Tid har
opirret Folck med Medisance, en anden Tiid

ved hæsligste HyMerie.sa.UHH.IVlO. M.2)

(jf. bet. B, spec. bet. G.i) med nærmere an-

givelse af varighed olgn., anv. som udtryk for

et (ubestemt ell. bestemt afgrænset) tidsrum,
tideti, i hvilken ell. i løbet af hvilken
twget finder sted. \\ i udtryk for en del af et

længere tidsrum. Biskoppen boede der vel

10 den første Tid, til De fik det nye Hus rejst?

PEBenzon.P.41. Har du solgt noget den
senere Tid? ErlKrist.BT.91. jf. mest l.a: De
red lige mod Vinden og skimtede den meste

Tid Søen. Elkjær.RK. 39. (jf. mest 2.3) m.
præp. af: endskønt der (paa den lange sø-

rejse) ikke var en Vind der rørte sig, laa vi

og dyppede Redningsbaadene det meste af

Tiden. JVJens.MD.2. Manden var altid saa

travlt optaget af sin Gerning . . at han kun
20 lidt af Tiden var hiemme. Bregend.HH. 1. 174.

II
m. attrib. adj. som udtryk for varighed.

endnu en liden Tiid er jeg hos Eder. Joh.7.33.

En kort Tid derefter dro^e de . . til D&n-
ma.rk.Schousbølle.Saxo.60. Det Hele varede

en skrækkelig Tid. HCAnd.BCÆ.1.223. Først

adskillig Tid efterat (de) vare blevne gifte,

havde de . . atter truffet h&m. Tops.J. 179.

(dronning) Dagmar har . . været syg og svag

en god tid før sin død.ADJørg. 1.363. Kestn

30 vilde helst holde det skjult en lille Tid.Gravl.

VF.133. Madam Bæk, som selv en kort Tid

havde været giit.IsakDin.FF.274. en evig tid,

se evig 4.i. spec. m. lang (2.i): (en) lang tid

(2MOS.2.23 (1931 afvig.), (han) holdt sig inde

udi sit Cabinet en lang Tiid. Holb.Ep.II.233.

Hun slumred ind — og lang Tid laae hun
stille.PalM.Poes.II.228), lange tider (efter)

(AOlr.DH.II.58), saa lang (en) tid (Salm

Hj.666.3) ell. med efterstillet adj.: en tid

40 lang (ofte sammenskrevet: en tidlang^, se u.

lang 2.1. (især dial.) som konj.: Så lang tid

vi ikke har optærsket, har vi ikke opædt.

Krist.Ordspr.235. \\ med varigheden (især

med omtrentlighed) bestemt ved gen. af en

tidsbestemmelse (med overgang til ssg.; nu

oftest i forb. (en, et) aars, kvarters, maaneds,

times, uges tid^. (han) opholdte sig der

ikkun een Nats Tiid. Gram.(KSelskSkr.I

Y

138). *En Vædder ligger paa hver Side
|

50 Et halvt Aars Tid, det maae I vide. Abc.l5.

(hun) var et Qvarteers Tid hos mig. HCAnd.
BCÆ.I.282. (hun) havde neppe Lyst (til

at være paa landstedet) mere end en Dagstid

af Ga.ngen.UngdGl.III.134. Her er Noget

til at more Dig for en Søndags Tid. Schand.

TF.1.116. det sidste Døgns Tid havde det

tøet.Aakj.VF.14. se videre u. Aar (2.1),

Maaned (l.a), Time ofl. (spøg.:) De sidder

paa Fortovscaféen nogle Øllers Tid. B.T.**^*

60 1932.2.sp.l. En Cigars Tid senere begynder

Himlen at rødme i Øst. Cit.l937.(Duelund.

N.93)(jf. u. bet. Q.i).

12) (jf. fra tid til anden olgn. u. bet. 17. i>

i udtryk, der bestaar af to (især ved præp.)
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forbundne led, som betegnelse for to ell. flere

tidsputikter ell. det af disse omfattede
tidsrum. || tid efter anden ell. (nu 1. br.)

tid efter tid (RasmWinth.S.59.142. NP
WiweUL.70. Bornh.Samlinger.XIV(1922).

18), tid fra tid (Slange.ChrlV21. se u.

fra 6^, af og til, nu og da i løbet af et vist

(ubestemt) tidsrum; lidt efter lidt; ogs.: i

tidens løb. Skialden (har) ladet sig høre tid

efter tid.PoulPed.DP.(1937).13. hånd kiøbte lo

sig Tid efter anden en hob Processer til,

da hånd vandt dend første, fik hånd Penge
udi Hænderne, at vinde de andre med.
Holb.nJ.IV6. JStieed.III.457. Tid efter

anden kan jo ogsaa en Philosophies Ter-

minologi trænge igjennem lige til den menige
Mand. Å'tVrA-.F/.357. Tid efter anden er der

kommet flere Koner til. Bregend.HH.J1.175.

UfF. II
tid til anden ell. (sj.) tid og

anden (Drachm.DJ.1.72), (nu 1. br.) nu 20

og da; af og til. *Hun fortæller
|
Min Kone

Tid til anden fæle Ting,
|
Der tykkes 09 som

Løgn. Meisling.MK. 120. Tid til anden lød

en svag Lyd.ASteenbuch.RektorLassen.(1887).

150. Stuck.FO.203.

13) (til bet. A ell. B) i særlige (faste) forb.

m. attrib. pronominalt ord. 13.1) t forb. m. al.

II
fil II. al 4.1 (med overgang til ssg.): alle

tider ell. (især poet.) alle tide (Cit.1779.

(HimmerlKjær.1918.49). Jørg.BR.46), ogs. 30

(nu 1. br.) al le tid (FrHorn.SomnPoet.90.
Riber.II.169. Bang.SG.13), til enhver tid;

altid; se II. al 4.1. ;/. altid 4: (at sende en et

brev) er ret, som man gjorde Visit med til-

bundne Oine; men det er dog alletider Noget.
HCAnd.Breve.1.47. \\ til II. al 1.3. (jf. bet.

6.1:^ Det er vore argeste Fjender, og de
have al sin Tid gjort Landet stor Skade.
CBemh.SF.XH.12. han, som al sin Tid
havde været hly.EChristians.H).113. (til bel. ip

6.iy med overgang til konj.: Grundtv.Snorre.I.

lS8(se u. II. al 1.3^. jeg beholdt (mit logis)

al den Tid, jeg var i iMndon.PNNyegaard.
S.79. 13.2) (nu 1. br. i alm. rigsspr.) m.
attrib. dfmonstr. pron.: den tid ell. (sjæld-

nere) denne tid ell. de tider, pcM vedk.

lid; dengang. Christian den 4de, som den
Tid var regerende Herre over Blegen (o:

Blekinge). JensSør. 1. 1. (kongen) laae de Ti-

der Syg i Odense. RasmWinth.S. 145. Kield 50
Stub, den Tid Sognepræst i UUensagger.
Mall.SgH.105. fransk, som den Tid jo var
kdi,h^To?,ei.Blich.(1920).XXV11.95. Wie-
nerbrød kjendtes ikke denne Tid (j: c. 1810).
RL's8.U.155. Den Tid (s: i de unge dage)
kunde man jo sove, naar man blot hældede
Hovedet i\\\mge.Drachm.E().l()3. JakKnu.
CD.6. (dial.) m. gen. af en tidsbestemmelse, i

udtryk som: hvorfor er Du oppe denne her
Tid h&gi'i Buchh.SP.13. Hvorfor vasker m
Du dig den her Tiddag.H?«a./f.3/. den
her 'l{d&fiTi.Thuborg.HK.79. EBertels.US.
115.

II
med overgang til konj. den tid, da

(9.1); dengang; ogs.: saa længe (som). •Den

Tid Greven han var død, | da sloge de paa
deres Tromme. DFU.nr.29. 50. den Tid (1931:
Da.) Salomo var gammel, bøiede hans
Hustruer hans Hjerte efter andre Guder.
lKg.11.4. Blich.EB.26. den Tid han endnu
var Byfoged her i Byen. PVJac.Trold.l3.
JPJac.I.14. *Jeg sover fast, den Tid jeg

sover. Blaum.StS.71. 13.3) en tid, 1. t (ell.

inden for) en vis periode (i fortiden); engang.

Det var en Tid Skik . . at opfatte Chr. Win-
ther uden videre som „Naturens" Digter.

VilhAnd.N.94. Han havde under et Ophold
i Madrid en Tid været hengiven til Tyre-
fægtninger. IsakDin.FF. 161. jf.: det maa
nok have blæst frisk en eller anden Tid paa
batten. ErlKrist.NS. 125. 2. (temmelig) læn-

ge; nogen tid (13.9). Da disse Uroligheder

havde varet en Tid . . udstedte Lehnsherren
endelig en Skrivelse. fl^aMc/(.FZ.67. Boris sad
tavs en Tid. IsakDin.FF. 118. spec. i forb. m.
efter, inden, siden olgn.: En Tid der-

efter kom Mette i Barselseng. NPWiwel.NS

.

186. AOlr.DH.L210. Aa, det er en Tid siden.

JørgenNiels.FL.9. 13.4) de fleste tider,
(nu især dial.) oftest; i abnindelighed; gerne.

Huus-Klammerier . . komme som oftest af

ubetydelige Aarsager, og Tieneste-Folk pleye

de fleste Tider at puste til Ilden. Jacobi.

(Skuesp.IV260). Tode.M.182. det gaar jo di

fleste Tidder, som der staar i Visen. Wied.

Silh.233. 13.5) hele tiden ell. (nu mindre
br.) den hele tid (Ew.(1914). 1.368. Elkjær.

RK.108), hele vedk. tidsrutn igennem; i hele

den tid (det tidsrum); ogs. (m. h. t. uafbrudt

virksomhed): stedse; stadig. * Frygt ikke . .

denne Hæftighed
|
Skal vare hele Tiden ved.

Bagges. Ungd. 1. 169. næste Dag igjen , . talte

han meget fornuftigt . . men der var dog
hele Tiden noget Trykket . . over ham.
Baud.GK.209. (hun) var af den Slags, der

er paa Stikkerne hele Tiden uden derfor at

faa saa forskrækkelig meget udrettet. A/»d

Nx.DM. 1. 150. (nu næppe br.) i flt.: hele
tider, lange perioder igennem, han var en
Podagricus, og i saa Maade hele Tider svag.

PEdvFriis.S.316. 13.6) m. spørgende pron.,

især: hvad tid, (dagl.) paa hvilken tid

(hvilket tidspunkt). \\ m. præp. paa (1 1.3.2

)

ell. (dial.) gen.: *Du her ved Lampen vil

mig træffe,
|
Hvad Tid paa Natten end du

vender h\em.PalM.TreD.218. Hun havde
ingen klar Fornemmelse af, hvad Tid paa
Døgnet det var. AaDons.MV251. hvad tid

dagH.Feilb.I.692.lV230. LollO. UfF. \\ uden
nærmere bestemmelse. Schov8bolle.Saxo.24l.

•„Oprøret er brudt ud —" . . „Hvad Tid?"
- „Mtcs.'' Bredahl.V96. Du har skrevet til

D. at du vil lave Blad, men hvad Tid?
JPJac.(Brandes. Br. 11.250). jeg sagde ham
med mit Blik, at han maatte tage mig (i $in

favn), lige vikke Tid og Time han vilde.

Korch.LL.98. nu i alm. rigsspr. kun (jf. bet.

'6.\) om tid paa dagen, spec. m. bet.: paa
hvilket klokkeslæt. „Jeg kommer igjen iaften.

66*
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Hvad Tid er det?" — „Selskabet samles
Klokken iem." Heib.April.61. FritzJurg.nr.

50. Hvad tid skal du være på kursus?
HRaage.DagHrude.(1906).99. 13,7) ingen
tid ell. tide(r), se u. ingentid.

||
(talespr.)

til bet. 6.1: ingen tid, om tid (tidsrum), der

ikke er at regne for noget (væsentligt); (kun)
ganske kort tid. Længe siden? Ok. Jeg synes,

det er ingen Tid siden. JørgenNiels.D.67.

13.8) mange tider, 1. (nu 1. br. i rigsspr.) lo

paa mange tidspunkter; mange gange; ofte.

Hans Hr. Fader den gamle Paltz-Greve har
mange Tider vredet sine Hender, ja grædet
derover for mig. Holb.Pants.il. 2. FrHorn.
PM.38. Kollerød.172. 2. (dagl.) lang(e)

tid(er); længe, (i forb. m. efter, siden
olgn.). der er Stjerner, hvis Lys vi først see

mange Tider efter, at det er udgaaet fra

dem. Goldschm.R.425. Det er nu mange Tider
siden.Wied.Silh.172. 13.9) i forb. m. nogen. 20

II
til bet. 1: nogen tid, nogen sinde; se u.

nogen 5.i. || til bet. 6.1: nogen tid, ogs.

sammenskrevet: nogen tid (Nyerup.LittM.

125), (sj.) i ftt. nogle (faa) tider, et vist

(kortere ell. længere) tidsrum igennem; en
tid (13.3); en stund, bliv hos ham nogen Tid
(Chr.VI: nogle faa tider; 1931: en Tid;.

lMos.27.44. Han sad nogen Tid i dybe Tan-
ker. 7saA;Z)tM.FF.46. se videre nogen l.i slutn.

13.10) samme tid ell. (1. br.) tider, (nu 30

mindre br.) paa vedkommende, omtalte tids-

punkt; paa samme tid. Samme Tid (1931
afvig.), der David saae, at Herren bønhørte
ham . , da offrede han dei.lKrøn.21.28. Få-
ren var i Ostindien samme tiider (1731: Tidj,

som Barnet blev gioTt.Holb.Bars.L2. Jens
S0r.II.35. 13.11) somme tider (sommetider,
sommetid), se u. IL somme I.2 (og sommetid^.
F. i tidsudtryk med særlige (faste) forb. m.

præp. 40

14) t * forb. m. af (A.2), i udtryk for

begyndelse, ophav, se af A.2 og Alder 7.i,

L Arild 1, fordum 3, IL gammel 5.2.

15) i forb. m. efter (4.1-2). || til bet. A.
Efter den tid fuldte hans venner siden samme
sedvme. Holb.DNB.9. TDitlevsen.BF.75. jf.

tid efter anden m. bet. 12.
||
(nu sj.) til bet. B.

efter tre Aars Tid sendte Jason Menelaus . .

åfsted. 2Makk.4.23. efter en tid lang, se «.

efter 4.i. 50

16) i forb. m. for. 16.1) f m. IV for 3.i

(nu: tør); til bet. A (1, 2.2): se u. IV for 3.1.

til bet. B (5.1): for hans Tid var Latinen saa
fattig, at man ikke kunde skrive en ret

Meening, som Folk kunde ioTstSi3be.Holb.Er.

1.4. Han reyste bort i sin Ungdom mange
Aar for min Tnd.Høysg.S.140. 1 6.2) f m.
IV for 3.2 (nu: for — siden; jf. bet. IQ.z).

det er noget, som for lang Tid er besluttet
her oven fra. Holb.Stu.II.8. for nogen tid 60
skrev Mad. F., at (osv.).Cit.l727.(Falsteria-
na.71). *det strænge Bud,

| Som . . for to
Aars Tid kom ud.Ew.(1914). 11.223. 16.3)
m. for (iy3) og adv. siden, (bogen) er for

kort Tid siden . . oversat paa Engelsk.
LTid.1743.414. For nogen Tid siden tog jeg
min . . Afhandling om Trykkefriheden igien

for Bagen. Birckner.Tr.6. (brevet) er ogsaa
begyndt for. Gud veed hvormange Herrens
Tider siden.iMFibiger.]ClaraRaphael.(1851).
82. For en Tid siden stod der noget i Avisen
om to Søstre. Elkjær.HF. 74. 16.4) m. IV for

3.6; især m. h. t. et efterfølgende tidsrum,
i udtryk som for al(le) (SMich.8.139. jf. ovf.

sp. 1023'), evig(e) (Verner.297), lang(e)
(CBernh.QM.II.143) tid(er) (se videre u.

IV for 3.5;, (jf. ovf. bet. L«,:) for tid og
evighed (ofte med afsvækket bet.: (hans)
ganske knusende Kritik af G. Brandes' „lio-

mantikken i Frankrig", der paadrog ham
Koblets Had for Tid og Evighed. /^sen.LP.
20. Det vilde gøre mig til en Modeherre for

Tid og ^y\g]\ed.IsakDin.FF.222); spec. med
forestilling om (mere ell. mindre bestemt)

tidsbegrænsning i forb. (kun) for en ell.

nogen tid olgn. (se ogs. u. IV for 3.5^.

Love og Anordninger, som skulde gjælde
for bestandig eller for en Tid.MCBruun.
JSR.146. (den morskab gik han) ind paa for

en Aftens Tid. Schand.FrProv.217. Er Skyd-
ningen indstillet? Kun for en Tid. PoW^n
1936.2.sp.2.

II
(tidligere) ogs. m. h. t. en forbi-

gangen tilstands varighed (til det indeværende
tidspunkt), for langen tid, se lang 2.i. 16.5)

m. IV for 3.6, i udtrxjk for det (reelt ell. for

tanken) nærværende tidspunkt, jf. da
indeværende u. indeværende: Messalinas da-

fortiden opvartende Ga,valeer.Blich.(1920).

XXX.212.
II

i alm. spr. nu spec. (med sam-
tids-bet.) i forb. for nærværende tid (seu.

IV for 3.6 og nærværende 4) ell. (i talespr.

næsten kun) for tiden (jf. mlat. pro tem-
pore; red slutn. af 18. aarh. omtalt som nyt

udtryk; dadlet MO.1I.1170; „Talespr." Le-

vin.; efter p. t. (pro tempore; jf. u. P3) ogs.

skrevet forkortet: („Elverhøi") er i. T. under-
vejs fra den 500. til den 600. Opførelse.

VilhAnd.Litt.il1.422. Willy Corsari — som
f. T. opholder sig her i tj&ndet. Tom,Krist.

(Pol.''/>1938.6.sp.6)) ell. nu for tiden (ogs.

sammenskrevet: nufortiden^, paa det nær-
værende, indeværende tidspunkt; i ell. for

øjeblikket; (netop) i disse (ell. vore) dage olgn.

man (kan) ikke røeere for Tiden (som man
nu omstunder udtrykker sig) . . betiene sig

af (vedk. ord) i deres oprindelige . . Bemær-
kelse. Rahb.Tilsk.1794.502. *En Leilighedfor
Tiden haves,

|
Hvis Lige forhen aldrig gaves.

Hrz.GB.15. den Vei, som nufortiden er den
eneste for Smaaiolk. NPWiwel.JL.58. *Er
det alene Jorden,

|
som lever nu for Tiden?

J0rg.BF.79. jeg har nogle (bøger) af Johs.

Jørgensen, ham læser jeg for Tiden. JFJens.
D.66. (jf. da for tiden ovf. l.32f.) ved referat

i præt.-form: (i brevet) meddelte hun . . de

sidste Nyheder fra Hovedstaden (og om-
talte) den store Sag. som nu for Tiden optog

a]le.IsakDin.FF.158.
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17) i forb. m. fra. 17.1) (jf. fra 6; til bet.

A (1); i forb. fra tid til anden, sjældyiere

fra en tid til anden (HoJb.DH.III.116.
Eic.(1914).III.113) ell. (nu I br.) fra tid

til tid (lKrøn.9.25(1931: fra Tid til anden>.

Rahb.E.I.202. HNClaus.Den theohgiskePar-
Heaand.(1830).15), d. s. s. tid til auden (se

bet. 12;. vAph.(1759). Fra Tid til anden.
Wait.(bogtitel.l868). Kun den gamle Frue
sad roligt som fer . . Men fra Tid til anden
Iflftede hun Hovedet. SvLa.UjO.96. IsakDin.
FF.16. 17.2) til bet. (A ell.) B og fra 2.

|| (jf.

fra 2.1J i udtryk for et tidsrums begyndelse;

i forb. som fra evig(e) (Rom.16.25), for-
dum (3), fordums (1), gammel (II.5.2)

ell. gamle tid(er) olgn. (se fordum osv.)

ell. (i talespr. isoer) fra den tid, ogs.

med efterstillet af (B.2.2): fra den tid
af olgn. Fra den Tid begyndte Jesus at

prædike. 3foWA.4.27. jeg felger Fornuften,

som har været til fra Methusaleras Tider.

Holb.Vgs.(1731).I.6. Veie, som endnu ere

bevarede fra Romernes Tider. Ursin.D.118.

Fra den Tid havde det staaet ham klart, at

Poesien i hans Liv maatte komme ind ude
iTdi.IsakDin.FF.447. fra arilds tid, se I.

Arild 1. jf.: det (har) fra lang Tid af . .

været Fi&xis. Stampe.1.226.
|| (jf. fra 2.i) i

udtryk for tid (tidsrum), hvortil noget hører

eflrr sin oprindelse. Altertavlen (er) fra de
catholske 'IideT.Molb.UV133. de gamle Møb-
ler fra hendes Svigerfaders Tid. GyrLemche.
S.IV45. De vil . . kunne finde (navnet) i alle

Memoirer fra den Tid.IsakDin.FF.81. jf.

Blich.D.II.62(8e II. hflj 7.4 slutn.).

18) (jf. bet. I6.i; i forb. m. før, te II.

før 6.

19) t forb. m. (i)gennem (2); til bet. B;
især i flt. Ps.23.6(se u. gennem 2). (udvik-

lingen) fortsattes og fuldbyrdedes ned igen-

nem tiden. AOlr.DH.1.241. man (kan) ikke
snyde Sanct Laurentius for den Tyrefa!gt-

ning, han har faaet gennem umindelige Ti-

der. EmilRasm.BH.7. Rigets vexlende Skæb-
ner Tiderne igennem. CSPet.IAtt.609.

20) i forb. m. i (III.3). 20.1) til bet. A (nu
kun bet. 2.(i-)8>. PAHeib.US.95(ee u. III. i

3.1/ med attrib. adj. som udtryk for særlig

(gunstig ell. ugunstig) art: jeg havde nær i

en ulycksalig Tid paataget mig en Socre-

taires Person. Holb.Jep. 11 1.4. 'Ret i en salig

Tid
I

Kom han hid. Grundtv.SS.II 1.46. (jf. i

samme godlag (godlav) m. Godlag; sj.:) *Ki
yi i samme god Tid | Huggede sonder og
^.iunnen.Grundtv.Saxo.1.27 . || iscer i mere ell.

h^indre faste udtryk for det passende, rette

tidspunkt: i betimelig (1), ordentlig
(!ÅndskovHans.NH.29), passende, pæn
(Stiberg.KK. II. 179) tid olgn.; spec. (jf. god
9.2/- i god tid, i passende tid, saaledes at

man (endnu) har god tid (9.6); ikke for silde.

Disse vare i god tiid (1871: i forveien^ til-

stede. iiJ/atÅ.6.36('C'Ar.K/>. hun havde an-
modet om at maatte være hjemme igen i

god Tid inden klten.Pont.LP.VlI.140. at

komme i god Tid i Seng om Aftenen. AfZyo-
renizen.G.SO. i (den) rette tid ell. (nu sj.)

i rette tide (PEdvFriis.S.79. Gjel.HS.155),
se u. Y. ret 2.4. tage en Ting i rette Tiid.

vAph.(1759).473.sp.2. i lave tid, se u.

Lavetid. || spec. i talem. sige noget i en
god tid ell. (sjældnere) i god tid (HegermL.
(Hjort.B.1.395). Wied.ImellemSlagene.(1914).

10 85. D&H.), d. s. s. i en god stund (2.2).

gid jeg måe sige det i en g6d tid. Moth.G201.
man tilføier, naar man har glædet sig over
Noget: „Gid jeg maa sige det i en god Tidl"
ThieU.III.40. Kierk.X.66. Mine Øine ere,

sagt i en god Tiid, ubegribelig gode. Cit.

1836.(PNNyegaard.S.135).CReimer.NB.535.

II
abs. i tide (ofte sammenskrevet: itide/ t

rette tid; naar ell. mens tid er; ogs.: i god
tid. Det er best da, at jeg smører min Støv-

20 ler og gaaer min Vej i tide. Holb.Bars. 11.6.

*De udi Tiide og til Lykke kom af Dage,
|

Idet de døde bort, før dette kom mig paa.

Falst.Ovid.107. *Datter mini lær dig til i

Tide ! Grnndtv.PS. VI.362. »Betænk itido hvad
Du vil begynde. Hrz.AN.137 . Naar De bærer
paa en Svaghed . . opsæt da ikke af Angst
eller af Slendrian at gaa til Lægen og lade

Dem undersøge . . man kender kun altfor

godt de Ord: „Var det blot blevet taget i

30 T\deV'EGad.TT.223. Med Renligheden kneb
det, (barnet) sagde ikke fra (o: sagde ikke

til; se sige sp.l30^*) i Tide. AndNx.DM.I.

30. den, der elsker (sin søn), tugter i Tide
(1871: tidUg). Ords. 13.24 (1931). i særlige

forb. (talem., ordspr.): ave er god, naar den
kommer i tide, se I. Ave 2. kroget træ maa
gøres rankt i tide, se kroget 1. nej er et

godt svar, naar det kommer i tide, se II.

Nej 3. sige til i tide og siden tie stille, se

40 II. sige 27.2. smørelse gør godt, naar den
kommer i tide, se Smørelse 2. i tide og
utide, se u. Utide. || i tiden, (ikke i alm.

rigsspr.) paa vedkommende (indeværende)

ti.'idpunkt; for tiden (se bet. 16.6/ det var mig,

hun vilde have hjem, selv om det skulde

koste en Del at lade min Svoger rejse med,
men dot tænkte hun ikke paa i Tiden. Ole

Nygaard. MinLivsførelse.(1886). 58. han drik-

ker slemt i Tiden, nu igen. IlansPovls.HF.

50 139. se ogs. III. i sp.23*.
||

(med overgang

til bet. 20.2) t t udtryk som i tid af aktion
ell. bataille, naar kamp(tilstand) indtræder;

i tilfælde af kamp. Skjuler nogen sig i Tid

af Action . . da ligger han paa sin Gjerning.

SøkrigsA.(1752).§559. Hallager.54. 20.2) til

bet. H (især bet. 4-6 J og III. i 3.3, som udtryk

for henførelse til (spec. varighed igen-
nem) et vist tidsrum; især i mere ell.

mindre faste forb. som i (de) forbigangne
60 (ApG. 14. 16), fordum (3), fordums (1),

forrige (l.l), (længst) forsvundne (Oehl.

IHgte.(1803).257. R\st.FT.140), gamle (6.2),

kommende (KMunk.EI.70. Howalt.DB.

78), nyere (RosUd.Hørsholm.(1935).24. jf.
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II. ny 2.i), tidligere (I.4) tid(er) ofl.;

i vore bedsteforældres fee u. III. i 3.i),

i grevens tid (se u. I. Greve^, i denne
konges tid (se I. Konge 1a), i krigens
(Grundtv.Saxo.L73. Blich.EB.lS. Esp.191),

pestens tid(er) (se Pest 1); i de (Rasm
Winth.S.29. AarhTurisU931.246) , O disse
(Holb.Jep.III.l), O hine (2Krøn.l5.5(Chr.
VI og 1931: de). Rist.FT.128) tider; i (de)
gode (Holb. Jep. 1. 8. JørgenNiels. FL. 46),

daarlige, nedadgaaende (Bang.L.169)

tider; i naadens tid, se I. Naade l,i;

til bet. 3.2 og 5.i: i høstens tid, se Høst 1

slutn.; til bet. 4.2 ell. 6.1: i vor(e) (Holb.

HAmb.IL4. Schousbølle.Saxo.63. KierTc.V.39.

LindskovHans.NH.76. det sker nok ikke i

vor tid, se III. ske 1.2^, min (Holb.Paars.

125. Kierk.II.241. Jeg har haft Elskere i

min Tid, en Ægtemand, Hundreder af Ven-
ner. /soA;Z)i«.FF.i7;, deres (Matth.21.41.

HCAnd.(1919).IV102) tid(er), i sin(e)

tid(er) ^se III. sin 4.6j; om den (for tanken)

nærværende ell. tiærmest foregaaende tid: i

denne tid (HCAnd.BCÆ.1.29. AndNx.
DM.L181), i den første tid (1 den første

Tid formede Livet ombord . . sig temmelig
stille. JVJens.RF.61), i den senere ell.

seneste tid (se sen 2.8-4^, i den sid-

ste tid (se II. sidst 2.a^- til bet. 6: i al

den tid (Ew.(1914).L326. Grundtv.Saxo.

I.XL), i evige (Brandes.Br.1.266. AaDons.
MY28), lang(e) (ell. længere^, lang-
sommelig(e) (s. d.) tid(er), i mange
(herrens) tider (PEdvFriis.S.51. Martin
AHans.JR.31. GGregersen.KS.85. jf. I. Herre

b), i nogen tid (Goldschm.SF.130. IsakDin.

FF.87) ofl. \ sin Alderdoms Tid (1931 afvig.)

blev han syg i sine Fødder. lKg.15.23. *Jeg
veed nock, hvor det gick mig i Æneæ Tider.

Holb.Paars.lO. (hun) havde været Hof-
mesterinde hos de Danske Dronninger i 3

Kongers Tid. sa.DH.IL314. Vi havde vel

talt sammen i en fem Minutters Tid. Pon<.

GA.64. i Tiden for den græske Frihedskrig.

VilhAnd.Litt.II.845. I den Tid, han stude-

rede . . var han Huslærer. /sa^Dw.F/^.gii?.

Barok-Romanen hersker . . enevældigt i

Tiden mellem 1700 og 11A^. Stangerup.R.21.

jf. lang 2.1: t Denne Pave var dog een af

de Beste, som i en Tiidlang havde beklæ-

det det Romerske Sæde. Holb.Kh.537. \\ til

bet. 4.«. *det vil komme vist igien, |
Hvad

du i Tiden gjorde,
|
Naar Gud engang til

Dommen vil |
Den gandske Verden sanke.

Brors.18. *Een Skiønhed evig staaer
| . .

det er Dyden!
|
Stræb efter den i Tiden.

Stub.65. navnlig (ofte spøg.) i forb. i tid

og evighed, (nu og) i al evighed. *Jeg
elsker Dig i Tid og Exighedl HCAnd.SS.
XII. 67. Wied.(OrdbS).

\\ jf. bet. 3.i: (fri-

hedskæmperne i) Aktivgrupperne (er) ude
af deres Erhverv . . Det var nødvendigt,
fordi de skulde være klar til Udrykning i

alle Døgnets Tider. NatTid.*/»1946.15.sp.4.

20.2) til bet. B 09 III. i 3.4.
|| (nu to, mindre

br.) i udtryk for tidsrum, i løbet af hvil-
ket noget sker. i et Qvarteers Tiid vil Gre-
ven have den Fornøielse at være hos Dem.
Tode.S.46. Tragedien . . er skreven i en Tid
af 14 T)&ge.PHans.H.4. den Kulmængde,
som i en given Tid skal brændes paa Risten.

SkibsMask.36. || med fremhævelse af et ell.

flere tidspunkter inden for et vist

10 tidsrum, han opdagede, at han i lange
Tider ikke havde tænkt paa Nina. JFJens.

I). 136. (han) sov godt for første Gang i

lange TideT.IsakDin.FF.41. Hver Dag i

lange Tider øvede han sig i at sætte Flag
paa Linen. ErlKrist.NS.118. 20.4) til bet. G
(7); i udtryk som i den løbende tid (se II.

løbe 20.2^ ell. i forb. m. adv. som udtryk for

et tidspunkt i aarenes (dagenes) række, ogs.

et herved bestemt tidsrum, i udtryk som
20 flangt, længere (se u. lang 4.i)) frem

(3.4), hen (II.1.3-4), op (lO.i
; jf. II. høj 7.4

slutn.), tilbage i tiden, før i tiden (se

II. før 1.1^, engang i tiden (0: engang i

fortiden ell. fremtiden) ofl. (et) kostbart
Dokument, som vel engang i Tiden skal

komme mig til Nytte. Heib.April.59. en
voldsom Katastrophe (havde) engang i Ti-

den . . fundet Sted her. NPWiwel.R.26. Pont.

GA.145. denne Begivenhed . . ligger en halv

30 Snes Aar tilbage i Tiden. JesperEw.K.95. jf.:

(C. N. David og Algrcen-Ussing) skulde siden

i Tiderne begge ende hos Højre. Munch.G.47.

II
(nu ikke i alm. rigsspr.) abs.: i tiden,

efierhaanden som tiden (især: aarene) gaar;

engang i fremtiden; med tiden (jf. bet. 23^;
senere hen; ogs.: i tidens løb. (jeg) kunde
vente i Tiden at Avancere til en smuck
ChsLTge.KomGrønneg.1.323. Omkogning af

Sukkeret forstaaer sig selv om den i Tiden

40 hehøyes. Syltebog.(1795).75. (hun er ikke)

istand til noget klart Begreb om sin egen

Stilling i Verden, enten nu eller i Tiden.

Gylb.V.224. Niels Bryde . . gik freidig sin

Vei— vi ville i Tiden see, hvorhen den fører,

for Øieblikket følge vi ham i 'Qe&øg.HCAnd.
AV.166. hvo veed hvad der kan skee i Tiden.

Kierk.1.344. han blev Mads Hansens Ven
og kom i Tiden til at arbejde sammen med
h&m.PRMøll.MadsHansen.(1881).12. Paa en

50 højrygget, hvidmalet Tremmebænk, der i

Tiden af Pigebørnene fik Navnet „Fruens

Stade", sad saa Fru Line. Wied.Fæd.39.

21) t forb. m. inden (6). || (jf. inden 6.3^

til bet. A (1). (jeg rejser kl. 11, og) inden

den tid maa du være her <
|| til bet. B (6).

inden kort tid olgn., i løbet af kort tid ell.

før kort tid er gaaet, se u. inden 6.1-2. (tid-

ligere) i flt. med lign. bet.: indtil saalænge,

jeg har den Ære, at see Deres Excellence

60 her nærværende engang inden faa Tider.

6rfani.jBrerc.59.

22) (jf. bet. 30. 1; t forb. m. indtil (2).

af de Forstandige skulle Nogle falde, for at

. . rense Folket indtil (1931: til; Endens Tid.
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Dan.11.35. (jeg rejser kl. 11, og) indtil den
tid maa du buve her j indtil tide, (sj.)

vtdtil indetverende tid; indtil nu; indtil dato.

Indtil Tide har Fristaternes Formand haft

8 Rådgivere . . Men Præsident Roosevelt

har nu fået en 9. BÅdgiyeT.KorsogStjcerne.

1903.26. (fra nu og) indtil evig tid,

(relig.) i al evighed. Mange skal love hans
forstand, og den skal ikke udslettes indtil

evig tiid (1871: i al

(Chr.VI). se ogs. u. II. nu 1.6

23) t forb. m. med, især (jf. bet. 7 og

III. med 6.2^ t udtr. med tiden, (jf. i tiden

M. bet. 20.4^ i løbet af den (i forhold til et

nærværende ell. som nærværende opfattet tids-

punkt) efterfølgende, kommende tid, sjældnere

den (i forhold til nutiden) allerede forløbne

tid; i aarenes løb; med aarene; ogs.: lidt efter

lidt (efterhaandcn) ell. (engang) ved lejlig'

(AarbFrborg.1911.53). \\ spec. (nu mindre
br. i rigsspr.) i forb. m. tids-adv.: da om
tid (Blich.MT.38) ell. tide, (ofte sammen-
skrevet) paa den tid; dengang, Grundtv.RR.
174. *Det var Poterakin — Stormand da
omtide,

|
hvor man vandt Ry og Rang ved

Mord og YioT.Drachm.DJ.il.29. nu om
tider ell. tide, (ofte sammenskrevet) nu om
stunder; nu om dage; i vore dage; ogs. (nu

evighed/ 5ir.39.22 lo ikke i rigsspr.): (nu) for tiden. *Begav det
sig nuom tider,

|
Fra Wittenberg der op-

steeg
I
Hiint Lys. Blich.(1920).XIV154. Du

har nok travlt nu om Tider. Skjoldb.SM.52.
D&H. Feilb.II.700. Unge Mennesker nu-
omtide.Oehl.FreiasAlt€r.(1816).125. det er

nuomtide Nyt som sjelden skeer, at der kom-
mer saadant et fornuftigt Ord fra Norge.
Grundtv.Snorre.il.85. Ing.VS.1.160. Wilsi.

Il.I.v.272. De rige Kræmmere dengang var
hed, engang i fremtiden. Du kand med Tiden 20 som de rige Finansmænd nuomtide. Z>racAm.

blive Reutendiener. Holb.Kandst.III.4. i Be-

E yndeisen bestode (forsamlingerne) aileene

.f Kriigsfolk, hvortil Bispe . . siden bleve

f.aldne. Dertil komme (0: kom) ogsaa med
riden Verdslige af høy og adelig Stand.
i. Ep. 11.238. Man sluttede . , af denne

^ejervinding, at han med Tiden vilde blive

n mægtig og stor Regent. Schousbølle.Saxo.
29. Samme Optegnelse skal ogsaa med

KW.18. 26.2) w. om (IY9.3) ell. (nu alm.)
omkring (4.2), ved tilnærmelsesvis tids-
angivelse (jf. bet. B2). Bøger, som . . ved
og om den Tid ere trykte her i Danmark.
Nyerup.LittM.436. 26.3) (jf. lY om 9.4; til

bet. B (6), i udtryk for, hvad der finder sted

efter en vis tids forløb, i forb. som om
føje (se II. føje 1), kort (HowaXt.DB.71)
tid, om en (JacPaludan.EV.104) ell. (oftere)

Tiden blive revideret, saaledes at den altid 30 nogen tid, om en times (Holb.llJ.1.7),

med Tiden kan findes rigtig.Ci<.777(?.^FZ/unn.

CI)Lunn.(1884).19). »Nu HIesey kun er

liden,
j
Thi Bølgerne med Tiden

| Har pløiet

den i Søen.Oehl.NG.(1819).321. *Tiden kom-
mer og Tiden gaaer;

|
Alting forandres med

Tiden. sa..Regn.(1849).69. Om lydhør, trods

Andre,
| Jeg var, eller døv,

|
Det dages med

Tiden. Gruiidtv.NM. 8. (hun) havde (ofte)

nagt, at det vilde være hende en høi Glæde,

en uges, en maaneds, nogle dages
(Oehl.(1841).IX.88), en otte dages (se

ottedag(e)s 2) tid olgn. se videre u. 1\. om
9.4. (tidligere) i flt.: om faa Tider. PEdv
Friis.S.156.

27) t forb. m. over, især til bet. A (2) t

udtr. (ud) over tiden, se u. III. over 12.a.

28) i forb. m. paa. 28.1) (jf. II. paa 3{}))
til bet. 1 ell. til dels bet. B, t udtryk for et

engang med Tiden at see en Herre . . i 40 tidspunkt, da noget finder sted, ell. et

St«vpt for sine Fødder. Winth.NDigtn.179.
Hans Haand var blevet lidt fed med Tiden.
UckFischer.IlM.8.

\\
(I br.) jf. III. med 8.1

og I. Lempe 1: det var en muelig Sag, at

hans Herre med Tiid og Lempe kunde
blive Keiser. Biehl.DQ.11.76. med tid og
MJid, $e u. I. Slid 2.

24) i forb. m. (i) mel lem (2.8): imellem
tider, (ikke i alm. rigsspr.) d. s. s. imellem

som tidspunktsangivelse opfattet (kortere)

tidsrum (et ell. andet tidspunkt inden for et

tidsrum; „tiden hvornaar"). hver den, som
i vore Stæder haver ladet fremmede Hu-
struer boe hos sig, skal komme paa bestemte
Tider (1931: til en fastsat Tid). Esr. 10. 14.

paa visse Tider foer en Engel ned udi Dam-
men. Jo/». 5. 4. paa nærværende Tiid har (jeg)

talet til eder med ald muelig Oprigtighed.

Mtunder (se u. Stund 2.8). der kommer jo 50 Pamela.1.533. *Et Brodercorps paa hver en
impllem Tider et Stykke Papir (0: en takke-

^kriiflse) til os (0: redningsmænd) eller en
'>\>^\x\\e.MylErich.S.54.

25) i forb. m. (i)mod (VI.4.i) eU. (nu
alm.) henimod (2.i). det skal ske mod
(C'hr.VI: om; Aftens Tid (1931: ved Afton-
tid.y, at der skal blive Ly%.Sach.l4.7. se

<^drrf u. mod sp.206**-** og sp.207*. hen
imod Otte-Tiden fyldtes Teatret langsomt.
Sx U.HjG.205. Pont.LP.VIII.68.

26) t forb. m. om (IV9) ell. (se bet. 26.a>
omkring (4.3). 28.1) t udtryk for tidspunkt,
paa hiilkct noget finder sted. DL.l -3^-10
(ff om SJ,. 4.54*). om Vint.Ts Tid. Cit.1706.

Tid
I
Sig ruster til den raske Strid | Mod

Løgn. PMøll.ES.1. 113. fornemme Folk . .

satte (endnu ikke) Noget i at spise paa en
anden Tid end de RingcHte. CBernh.NF.IX.
25. skal vi slaac Plat og Krone om paa hvad
Tid Onkel Martin kommer? //f2.AV/.2i(?.

det bevægelige, virkelige Liv, der i glade

Øjeblikke er saa føleligt, kan paa Tider, da
vi meest behøve dets Lydighed, være stri-

60 digi.Goldschm.Hjl.11 .650. jeg kom dengang
hjem paa alle Tider af Døgnet. /saA/>tn.

FF.88. paa Baggesens Tid. Schyberg.DT. 157.

paa ruder kon|!;es tid, se I. Huder.
|| paa

tiden, (ikke t alm. rigsspr.) paa vedkom-
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mende (især: indeværende) tidspunkt; i øje-

blikket; nu for tiden. Rask.Fyri8keBS.62.

Hans staar i Vorherres Haand, men paa
Tiden nytter det ikke at tale med ham om
saadan noget. Rasmllans.M.ll. Jeg skrev til

en Landsthingsmand B. . . som paa Tiden

var i Kiøhenhaivn.OleNygaard.MinLivsfø-
relse.(1886).58. CReimer.NB.626.

\\ paa
(den) høje tid ell. (sj.) paa høje tide
(AaHermann.PH.32), se u. II. høj 7.1. i_o

højt paa tiden, se u. II. høj 7.4.
|| paa

een tid, (jf. II. en lO.i; nu især (jj ell.

dial.) paa (eet og) samme tidspunkt; sam-

tidig; paa een gang. Drukne, eller inde-

brænde . . paa een Tid de, som hin anden
arve skulle. Z)L.5—2—53. Skuesp.V.30. Tven-
de Farer truede paa én Tid de arme Stakler.

JOlr.SD.I.70. jf. ndf. 1. 41: *I ere
|
Gud-

sødskinde! I bragtes hid til Daaben
|
Paa

een og samme Tid af samme Qvinde. 20

Oehl.AV.(1810).85. \\
paa den ell. denne

tid, paa de ell. disse tider olgr^. Herre,

vil du paa denne Tiid oprette Israel Riget?

ApO.1.6. jeg taaler ikke mange Stød paa
disse Tiåer.Holb.Bars.IV.S. St. Peders Kirke

stod paa de Tider øde. Borrehye.TF.545.
Kun et Par Miil fra Segeberg levede paa
disse Tider en . . B.\ååQX.Blich.(1920).XlX.

11. Herrerne havde paa de Tider nedfal-

dende Flipper. Leop.£r./.6i. Paa denne Tid 30

levede der i Hirschholm to Mænå. IsakDin.

FF.444. hvem kan dog ringe paa denne Tid

af Aftenen — ? KAbell.E.30. spec. (især dial.)

med efterstillet (trykstærk) gen., i forh. som
paa denne tid aars, dags olgn. (ogs.

sammenskrevet: tidaars osv.). en Hare kom-
mer os jo ikke ved paa denne Tid Aars,

KMunk.LGD.57. De (0: beboerne) rejser sig

nok ikke for et Par Hundegæf paa denne
Tid Døgns. Lunde.F.133. Feilb.III.791. UfF. 40

II
paa samme tid, (jf. paa een og samme

tid ovf. 1. 20) paa samme tidspunkt; sam-
tidig; paa een gang. Holb.DNB.14. Folk,

som leve paa samme Tid med os (nu alm.:

som \i). JSneed.III.231. (han) mumlede et

Par Ord . . paa samme Tid tog han sin Hue
titHauch.PF.1.5. Naar en Ordstrid mellem
de to Søstre stod paa, talte de begge paa
samme Tid. IsakDin.FF.317. med afsvækket

tids-bet., i udtryk for forenede egenskaber 50

olgn.: Her lugtede af Cigarer, men ogsaa af

Parfume paa samme Tid. KLars.SA.93. Syns-
punktet er paa samme Tid rationalistisk

og rea.\istisk. Stangerup.R.42. (især i forb. m.
som^ anv. som konj.: Nu kand det være, at

. . paa samme Tid, som min Madame blev

fød, en Rev, en Gaas (osv.) ere døde. Holb.

Vgs.(1731).1.6. Man hører Lyden af Strids-

horn . . paa samme Tid den danske Flaade
letter Anker. CJMøller.KongSvend.(1808).67. eo

med afsvækket tids-bet.: Daniel Vibe var en
klog Mand, paa samme Tid som han var
en ung K&nd. Drachm.VT. 141.

||
paa sin(e)

tid(er), se u. III. sin 4.6. || med overgang

til bet. 28.8: paa den senere tid (ogs.: paa
senere tid (Rask.Br.1.98) ell. tider (Nyerup
Rahb.VI.326)), paa den seneste tid,
paa sildigst tid, se u. sen 2.8-4, sildig l.s.

28.2) (jf. II. paa 3.i) til bet. 2(i-2), i udtryk

for det bestemte, rette tidspunkt, paa
rette tid, se Y. ret 2.4. || som udtryk for

det rette, passende (ogs. spec: yderste) tids-

punkt; ofte med nærmere bestemmelse ved
a.t-sætn. ell. .inf., i forb. som (det er) paa
tiden (Moth.T89. Oylb.(1849).IX.50. Gjel.

nS.39) ell paa tide (NPWiwel.R.270.
HansPovls.HF.162), ogs. (i alm. m. at-sæin.

ell. inf.; nu mindre br. i rigsspr.) paa tid
(Hersl.A.95. Hrz.XlV.57. Gravl.EP.54) olgn.

Alderdom og Rynker, I Overtalere, kom-
mer!

I
bringer hoffærdige Mø, det er paa

Tid, til FomnfUFGuldb.S.W. *Hei Albert I

det er vel paa Tid, du kommer. 7/ei7>.Poe^

III.383. *Det er paa Tiden, bort jeg vandre
maa (0: dø). Hauch.LDR.47. det er paa Ti-

den, jeg kommer hiem&d. Bergstrøm.Ve.l60.
(det) er paa Tide (1819: Stunden . . er der^,

at I skulle staa op af Søyne.Rom.13.11
(1907). Nu var det paa Tid at komme afsted

hiem.Bregend.HH.1.69.
\\ (jf. bet. 28.8 slutn.;

især fagl.) om bestemt tidspunkt. Tænding og
automatisk Afbrydning paa Tid af Belys-

n\ngsasi\æg.HFB.1936.98. 2S.3} (jf. II. paa 6;
til bet. B (6). || (jf. II. paa 6.1; i udtryk for

tidsrum, der er tilstrækkeligt til (vd-

førelsen af) noget. *Paa en Dags tiid et

Værck saa stort at sammensmeede . .
|

Stoer pund det kaldes m&Si. Holb.Paars.233.

tror du . . ikke, du kunde skrive Bogen
færdig paa kort Tid? ErlKrist.MM.124. se

videre u. II. paa 6.1. || (jf. II. paa 6.a^ t

udtryk for et (paa vedk. tidspunkt) fortidigt

ell. (nu især) fremtidigt tidsrum, igennem
hvilket en virksomhed ell. tilstand varer (nu
især i udtryk for en bestemt plan, kontrakt

olgn.). bortdøer (en) Bonde fra sin Gaard
. . da skulle samtlige Byemænd . . være
pligtige til at lade Gaardens Bygning paa
Aars og Dags Tid (o: et (fuldt) aar) bevare.

DL.3—13—9. hun blev her gierne paa læn-

gere Tid. KMRahb.(Brøndum-Nielsen.PM.
195). *Paa nogen Tid (0: i den senere tid)

han er saa tankefuld. /ng^.Z).//.225. de rejste

bort paa en Maanedstid. Wied.Fæd.322. se

videre u. II. paa 6.2. jf. lang 2.i: Paa en
TiidlsLng.vAph.(1764). \\ spec. i udtr. paa
tid som betegnelse for et tidsrum af be-

stemt, begrænset varighed (en ms frist

olgn.), med bestemt (aftalt, fastsat) afslut-

ningstid (med overgang til bet.: bestemt,

fastsat (afslutnings)tidspunkt; jf. bet. 28.2

slutn.). Raadraændene vælges paa Tid.

Anordn.^/il840.§5. (San Francisco) rejser

sig igen (efter jordskælvet). Man ger en . .

Beregning om, hvornaar næste Jordskælv
kan ventes, og bygger sine Huse paa Tid.

JVJens.NV.27. disse Politikere . . fordybede

sig i dette deres eget Udspring, hvilket igen
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forklarer, at deres Indsats blev paa Tid,

AsgerKarstensen.EtIAviPoUHk.(1940).50. reg-

ning paa tid, ^T. «« næppe br.) d. s. s. Tids-

regning 2 (conto di tempo). KiøbmSyst.1.86.

nu t«cr dels (T) * udtryk for terminsforret-

ning med fastsat let^erinysfrist (leveringstid).

Vare, kiøbde paa Tid. smst.85. Forretning

paa Tid. Hage.*599. dels (jf. bet. lO.a slutn.;

fot.) mods. optagelse af øjebliksbillede, i ud-

tryk for fotografering, hvorved man eksponerer lo

en vis (kortere) tid. tage (en plade) paa tid

olgn. Hjemmet.1906.327. JacPaludan.TS.130.

29) i forb. m. siden, t udtryk som siden
den tid, se u. II. siden 6.1-2.

||
(sj.) abs.:

siden tid, t ell. gennem længere tid. Nu har
jeg siden Tid ladet Parken groe igien.

L Høyer.G.94.

30) i forb. m. til. 30.1) (jf. bet. 22; t ud-
tryk for (kommende) tid (især tidspunkt),

som danner grænsen (endepunktet) for 20

en handlings ell. tilstands varighed.
hver djævel regerer til sin tid, se u. regere l.a.

;/. I. bedre I.2: Dette Forslag maa udskydes
til bedre TideT.VorStand.l942.221.sp.2.

II
til en tid ell. til en vis tid ell. f til

en tid lang (Heitm.Physik.93), indtil et

vist tidspunkt, en vis tidsgrænse; nu især

m. h. t. en vis begrænset (kortere) varighed,

i (advarende, trøstende) udtryk som det varer
kun ell. det gaar (kun) til en (vis) tid olgn. 3«

der Dievelen havde giort Ende paa Fri-

stelsen, veeg han fra hara til en Tiid. Luc.
4.13. Dit Blomster til en Tid bestaaer.

Slub.66. det maaskee kan blænde til en
Tiid. Ew.(1914).V163. jeg seer, at hiint Brev,
hvorvel kun til en Tiid (Chr.VI: kun en liden

8tund> har bedrøvet Eder. 2Cor.7. 8. Det
gaar til en Tid\ Høgh. UF. 1. 75. saadan noget
varer kun til en Tid. GyrIjemche.S.IVA4.
Mænd kan godt lide Modstand, og Uskyldig- 40

hed er henrivende — til en vis Tid, saa keder
det dem. TlJitlevsen.BF. 15. |l til evig tid
ell. (sj.) tide ell. evige tider, se u. evig

1, 2 0^ 3.8.
II (jf. bet. 2.1 slutn.; især fagl.) i

udtryk for svangerskab ell. drægtighed af
normal varighed (indtil fosteret er fuld-

baaret); i forb. gaa til tide (med), han besad
en .Vandsdannelse, som vilde gjort ham til

en Prydelse for det Nittende Seculum. Men
Moder Natur havde ikke gaaet tiltide med 50

h&m.Filich.(1920).XXVII.79. Vi maa . .

bevare de Dyr, som . . kan gaa „til Tide"
med K&lycn.MdsskrlJyrl.UV16. 30.«) t ud-
tryk for tid (tidspunkt) , da noget finder
sted; især (jf. bet. 30.i> med forestilling om
den indtrædende virksomhed ell. tilstand som
resultat af en foregaaende udvikling,
forberedelse, aftale olgn. || m. h. t. frem-
tidigt tidspunkt, til hvilken tid skal jeg

vente dig. Moth.T105. hånd har faat mit ei)

Cartel, er der nu en a;rlig Blods-Draabe i

ham, saa møder hånd mig til bestemte Tid.
Holb. Vgs. (1731). III. 3. Ew. (1914). 11/. 84.

han skulde indtinde sig igien til Tid og Time,

da Kampen var bestemt. Grundtv.Saxo. 1.249.
naar hun til Mortensdags Tider dette Aar
skal ud og tjene for sit Brød. Sibb. II.2.
mine Forældre venter mig til bestemt Tid.

CKMolb.Amb.122. Vennen . . havde meldt
sin Ankomst just til Tolvtiden. Pon^F.//.
213. jf. bet. 30.1 : bed hara komme igen om
en Times Tid . . Til den Tid er Præsten
nok kommen hjem (o: er præsten nok hjem-
me). Pont.DD. 165. II

i al alm. i udtryk for

et eller andet tidspunkt ell. flere tids-
punkter (i fortid, nutid, fremtid), ofte med
forestilling om tilfældighed, regelmæs-
sighed olgn. (med bet.: lejlighedsvis, under-

tiden, ofte, i reglen osv.), i forb. som til

(e)en tid — til en anden tid (Mynst.
Betr.1.84. A0lr.DH.II.141), til enhver tid
(3MOS.16.2. Rahb.(Hjort.B. 11.433). (den) til

enhver Tid gældende Undervisningsordning.

Anordn.Nr.l*/il945 ; isa^ dagl.: tU hver en
tid, AaHermann.PH.57. JørgenNiels.FL.21.

nu 1. br.: til hver tid. Ords.6.14(1931:

altid;. JSneed.III.323)), til sædvanlig
tid (Esm.II.159), til hvad tid det skal
være (MLorentzen.R.II.lll), til hvilken
som helst tid olgn.; til alle tider (JSneed.
1.31. Hauch.DVIII.82. Jørg.V1.389), til

andre tider (Ew.(1914).III.110. Hrz.AN.
259. IsakDin.FF.355), til forskellige ti-

der (Orundtv.Saxo.I.XLin. AOlr.DH.1.4),
til visse tider (Thiele. 111.48. Ooldschm.
Fort. III. 274. Brøndum-Nielsen. PM. 125),
(især dial.:) til de fleste tider (CReimer.
NB.801. spise vilde hun ikke. Til de fleste

Tider rendte Vællingen ud igen. OGregersen.

KS.13. UfF.) olgn.; spec: til tider ell.

(1. br.) til tide (Drachm.BK.146), {jf. ty.

zu zeiten; udtr. dadlet af Madv. i Letterst.

tidskr.1879.414; nu alm.) paa visse tider;

stundom; undertiden, (det) synes at følge af

. . denne Verdens Natur, at Sandheden
ogsaa til Tider maa kunne være i Minoritet.

Mart.KatholicismeogProtestantisme.(1874).67

.

vi to (har) til Tider . . havt noget at sige YAn-

tknden. J Fibiger.(Diod.)MS. 179. Muren paa
hendes Hus var krideno hvid, men til Tider

saa blev den helt broget af Ko?>eT.Schand.

TF. 1.67. Drachm.VD.167. Pont.LP.VII.13.

det var til Tider, som om hun var langt

borte fra sine Omgivelser. Wied.S.236. en
Landsmand, en mystisk Skikkelse, der til

Tider hævdedes at være Koffardikaptajn,

og til andre Tider Teaterdirektør. /saiDtn,
FF.453. |l (nu ikke i alm. rigsspr.) spec.

m. h. t. aet indeværende øjeblik, nutiden,
i forb. her ell. nu til tide ell. (dial.) nu
til tids (Feilb.), (nu) for tiden; i ell. for

øjeblikket. *Hvad gjør du her til Tide
| I

min Hauge, ved mit ^\ot.'Winth.V.37. Denne
titel er utvivlsomt meget gammeldags nu
til tide. Feilb.(Dania.1 1 1.327).

||
(nu 1. br.)

spec. m. h. t. fortiden; saaledes (svarende

til bet. 28.1, til dels ogs. bet. 20.a; t forb. som
til en tid fda osv.) (Hauch.MfU.22. AD

XXIII. Rtntrykt "
. 19«.; 67
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Jørg. 11.54), til den tid (ABaggcs.JB.1.3.

RichPet.Steffens.(1881)M), til (den) sam-
me tid (Hauch.RF.lI.36. Drachvi.EO.28.

UfF.) ofl. det hændte sig til den Tid, at

Juda drog ned fra (1931: Ved den Tid for-

lod Judaj sine Brødre. iil/os.3S.2. Germa-
nerne til Taciti Tid. PEMulUsl.161. de

mange Romaner, der til en Tid (o: paa et

vist tidspunlt) kom for Lyset. PMøll.ES.Il.

219. hvis Nogen havde betraadt Kongens
Gaard med Hatten paa Hovedet, til en Tid,

da man ikke engang gik over Slotspladsen

bag Slottet, uden med Hatten i Haanden.
CBernh.GM.1.245. Til hvilken Tid (Slange-

rup) har faaet Kjøbstadsret, vides ikke.

RichPet.Kingo.(lS87).l. spec. (nu næppe ir.)

saa til tids, paa vedkommende tidspunkt.

en Mand førte meere end tredsindstyve Sviin

hen at sælges paa et Market, med hvilke

han saa til Tiids var paa Yeien. Biehl.DQ.lY
318. 30.3) spec. i udtryk for det bestemte,
rette tidspunkt, med forestilling om skæb-
nebestemmelse, aftale olgn. til rette
tid ell. (1. br.) tide, se u. Y ret 2,4. til

sin(e) tid(er), se u. III. sin 4.6. til sin

tid og sted, se sin sp.l422*'. jf.: Oplys-
ning er ret brav til Tid og ^teå. Bagges.

Ungd.1.37. Rahb.E.lI.184. || spec. (især dagl.)

i forb. fkomme osv.) til tide (Feilb.) ell.

til tiden, i rette tid (fx. m. h. t. fast spise-

tid); inden det er for sent; præcis, lad vos nu
se . . aa faa lavet den Skefuld Middag til

Tiåm\Wied.Fæd.273. møde til Tiden. £;jBer-

tels.D.113. Jeg har ikke flere Kartofler. Du
kan jo komme til Tiden. LeckFischer.KM.191.

31) (jf. undertiden; nu O, 1. br.) i forb. m.
under, som udtryk for henførelse til (spec.

varighed igennem) et vist tidsrum (jf.

bet. 20.aJ. B., som, under min undoms tider

var En from BoTgevaesteT.RasmWinth.8.44.
Midt under denne Tvivlens Tid sendte min
Fader mig . . til 'Wien. Hauch.TvendeDigt-
ninger.(1837).175. ECAnd.BCÆ.11.69.

32) i forb. m. ved, som mere ubestemt,
omtrentlig tidsangivelse (jf. bet. 26.2^,

i udtryk for et tidspunkt ell. et kortere tids-

rum, der falder nær ved en angiven tid ell.

inden for et mere ubestemt afgrænset tidsrum;

i forb. som ved ell. (med noget mere ubestemt

bet.) om ved ell. især omkring ved (jf.

IV om 10.3, omkring 8j den tid (ået skete

ved den Tid, da Solen gik ned (1931: ved
Solnedgang^. Jos.26>.27. Høysg.S.304. Jeg var
ved den Tid saa bedrøvet, at jeg med sand
Hjemve længtes mod Døden. IsakDin.FF.
219), denne tid ^jeg har udspioneret, at

den skiønne Helene just ved denne Tid skal

komme spatzerende med sin Terne. Holb.Ul.
1.1. Høysg.8.304. Volden er bestandig lige

uhyggelig. Ifjor ved denne Tid var det ander-
ledes. yZor/?<sen.F.S. (hans) Navn var ved
denne Tid kendt over hele Europa. /saÆDtn.
FF.182), (den) samme tid (ApG.12.1
(1907: Paa den Tid^. Kom her ved samme

Tid i Morgen. Gravl.VF.39), ved sædvan-
lig tid (KAabye.KA.176), (især O:) ved
de (RasmWinth.S.67) ell. disse tider
(Holb.Kandst.1.6. ThøgLars.FB.105) olgn.

Han levede ved Alexandri Tiid.Holb.Ep.l.

185. Det raaatte vel snart være ved Tiden,

de lukkede op paa Pensionatet. £'riX'ns<.

BT.22. jf. Mau.1691. 12107: andre Tider

(kan) vise Vey til noget bedre . . Thi efter

10 det sande Ordsprog, leve vi alle ved een

Gud, men ikke ved een Tid. EPont.Men.lll.
455.

II (jf. ved jule-, middags-, midnats-,

nytaars-, togtid ofl.; 1. br.) efter gen. af et ord,

der betegner et tidsrum, jeg (o: gud) vil . . kom-
me til dig (o: Abraham) igjen ved denne Aar-
sens Tid (1931: Næste Aar ved denne Tid^.

lMos.18.10. (han) traf just ved Vinters Tid
Blakmændenes Flode. Schousbølle.Saxo. 194.

*Ofte ved Skumringens Tid . .
|
Kom han.

20 Oehl.ND.213. Gartneren, der var søvnig og
treven, sagde, hvem der vel skar Roser ved
Nattens Tider. Bang.SG.146. \\ ved (omtrent-

lig) angivelse af klokkeslæt, i forb. ved fire-,

femtiden, halvfiretiden osv. ved Et-

Tiden stod (jeg) foran den lille hvide Laage,

der fører ind til Yi\\a.en.Pont.GA.62. Om
Aftenerne . . saadan ved fire-fem Tiden.

KLars.GV.107. Pelle og hans lille Naboerske
kappedes om, hvem der kunde komme først

30 op om Morgenen . . ved Halvsekstiden ban-

kede han i Yæggen.AndNx.PE.111.52. ved
Sekstiden om Morgenen. jyjens.iZF.7S3. (1.

br.) m. subst. i ubest. /.; næste Morgen ved
Nitid lukkede (han) sig ind i sin Lejlighed.

GyrLemche.DT.42. Han mente (soldaterne)

vilde rykke ud ved Femtid. sa.5'./Fi69.

Tid-, i ssgr. ['ti5-] (især ta ell. fagl.)

om vekslen med Tide- og Tids- se u. disse

(jf. ogs. tider-drivende^, -aars, en. se u.

40 Tid 3.2, 13.2, 28.1. -alder, -aldrende, se

Tids-alder, -aldrende.

Ti-daler-seddel, en. (jf. Femdaler-

seddel; foræld.) pengeseddel lydende paa ti

(rigs)daler. Goldschm.Hjl.1.27. Drachm.DM.
51. jf. femdalers lap u. femdalers: *Saa ligger

her ogsaa en Tidalerslap, |
Du seer, jeg

har Penge paa 'Lovnmen.smst.49.

Tid-bøn, en. se Tidebøn, -dags, en.

se u. Tid 3.1, 13.2 og 6, 28.i. -dommer,
50 en. se Tidsdommer.

I. Tide, en. se Tid.

II. tide, v. ['ti'ba] -ede. («o. dial. tida,

længes efter, trænge til, oldn. tl6a, (upers.)

lyste (II. 1), no. dial. tidas, hændes, times, oldn.

tlSast, være gængs, være i brug; til Tid ell.

til adj. oldn. tI8r, gængs (hvorom se u. tit^)

fremkalde en vis tidsbestemt udvikling
ell. tilstand. || % pass. tides, udvikles (til).

Hvor mange Ting ved Tiden tides først
|

60 Til deres rette Friisl Rahb.Kiøbm.103. jf.:

*(det) ikke længer vides . . |
Hvis Baggesen

jeg stedes eller tides
|

I Hensigt til min

Patriotiskhed — |
Kort: hvilket Folks jeg

er.Bagges.il.130. \\ tide, (nu dial.) 1. gøre
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tidig (3.2), trængende til føde; spee.: røre
(III.l.«); i pass.: faa madlyst; blive tidig. at

tide sig med \&nAnne..Moth.T92. Han ti-

dede Hoppen for meget. JHSmidth.Ords. 161.
MDL. UfF. 2. intr.: (stadig) føle mad-
lyst, trang til føde. UfF.
Tide-, i ssgr. ['ti-da-] af Tid; nu næsten

kun i trisse faste ssgr., til dels (tidligere ell.

sjældnere) vekslende med Tid-, se u. Tide-

bøn, -havn, -vand. || ogs. som ældre ell. {q

sjældnere sideform til 'fid-, se u. Tid-løs (I),

-vis.
II
om vekselforhold melle7n Tide- og Tids-

se Tide-maal, -mærke og Tids-maal, -mærke
samt u. Tids-punkt, -register, -regning.

•bog, en. {ænyd. d. s., glda. d. s. (i bet. 1),
oldn. tf8ab6k (i bet. 1)) I) (katolsk-kirk.) til

Tid ^3.1 og) 10.3: bønnebog, der indeholder sær-

lige bønner (jf. -bøn^ og (Davids)salmer til

brug red dagens faste bedetimer (tider). Nye-
rup.LittM.451. Ing.KE.1.201. BibliotH.*I.52. 20

jf.: Knud Sjællandsfars Tide-bog. I. Aaret
og Dagen. II. Hellig og Søgn. VilhAnd.(bog-
titel.1912). 2) (jf. -rulle; nu næppe br.) til

Tid 4: aarbog (1); krønike (1). *Hvad man
i Tide-Bogen om

|
Agesilaus ^nder. Reenb.

1.231. JFriis.87. jf. VSO. -bøn, en. (nu
næppe br. Tid-, se ndf.). til Tid 3.1 : bøn,

der (er bestemt til at) bedes paa en vis tid

af døgfiet. Tid-: Lassenius. Morgen- ogAften-
Bønner.(overs. 1704). titelblad. || i alm. (jf. ^
-bog 1 samt Timebøn; katolsk-kirk.) til Tid
10.3, om bøn, der bedes ved dagens kanoniske
tider. Cardale. Liturgien. III. (overs.1902). 168.

bag Altret var Koret, hvor Patrene sagde
deres Tidehønner. Jørg.SK.75. ringe til Tide-
bøn, sa. UF. 13. Middelalderens da.Bønnebøger.

I.(1945).VJff. -fyr, et. 4^ til Tid 10.6: fyr,

der angiver vandstanden (efter veksleride tide-

vande). Seheller.MarO. -havn, en. fTid-.
DendanskeLod8.(1850).379). ^ til Tid 10.6: io

havn med ebbe og flod (hvor større skibe kun
kan passere ved flodtid); tidevandshavn; for-

?Mtm. Seheller.MarO. -hverv, et. (især

efter sv. tidevarv; til Tid 4(2); O og navn-
lig hos sprogrensere) I) (jf. -vende, -ven-
ding og Hverv 1; /. br.) om (begivenhed, der

fremkalder) en gennemgribende forandring i

tiderne(s forhold); tidsskifte; epoke (1). •Fol-
ket . .

I
Ugrændset Konge-Magt (0: ene-

\xKlde) Kong Frederik betroede . . [ Det 50

»tore Tidehverv forlyster end hans Siel.

JSnerd. V.250. VSO. MO. man (oplevede) ved
BodRretningens Fremkomst et Tidehverv.
0»kAnd.fKingo.Siungp-Koor.(1931).XLVJll).
Vortnord.modersmål.( 1942).26. 2) tidsrum,

periode, tidsalder, især (jf. bet. 1): karak-
teriseret ved (indledende) skehætlende begiven-

heder; epoke (2). De gotiske folk har i det
Jfldste tidehverv ikke bragt nye kristelige

jpmner lTem.Pr1Iamm.KK.172' (Mme de io

StaiU bog) „Om Tyskland" . . aabner et

Tidehverv (Brandes. E. 163: den nye ?>poche^
i fransk Literatnr, idet Værket for første

Gang principielt . . bryder raed al den for-
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ældede Overlevering i Frankrigs Bogavl.
Brandes.IY112. de adelige Huse, som ti
Troens Tidehværv fyldte Klostrene med
Helgener. Jør(7.Æ.4.7i. Ottosen.VH.I.90. JV
Jens.(IslSagaer.III.358). Tidehverv, titel paa
et tidsskrift (1926ff.), der er organ for en sær-
lig kirkelig retning, jf. Tidehvervs-Bevæ-
gelsen. LSal.XI.602. Præsten . . tilhørte

ingen bestemt Retning, maaske havde han
lidt Hældning mod de nye TidehverVs-
tolk.AaseHans.Vr.l06. Tidehvervske el-

ler Barthske Figsster.HalKoch.Lidtaf hvert.

(1940).34.

tideligr, adj. (adv.) se tidUg.

Ti-deling;, en. (regn., mat.) om (ind-

deling i enheder efter) titalsystemet; decimal-

system. NordConvLex.V554. Om Tidelingens
Indførelse i det danske Møntsystem. DMdskr.
1868.1.176. jf. Tidelingssystem.fieWTtd.
*Vil873.M.2.sp.l. SaW.873.
Tide-lsesning, en. (kafolsk-kirk.) til

Tid 10.3: det at læse tider; ogs. d. s. s. -bøn.

Brandt.CP.50.53. Messe og Tidelæsning,
EllenJørg. H.97. -løs, en. se I. Tidløs.

-maal, et. I) (ænyd. d. s.; jf. Aaremaal 2;

0, 7nindre br.} til Tid 6-7: et maal, et spand
af tid; tidsrum; tidsmaal (I.2). Eriksholm.S.

169. (han) lader sin Aand fare vidt ud over
Landene, over Tidemaal og Tilstande. O/esen
Løkk.UG.II.261. jf. D&U. 2) (sj.) til Tid
10.6, om maal for tidevande; billedl.: Saadan
en Historie som den om Als er et Tidemaal,
der viser, hvor højt Vandet er steget. /^erup.

11.110. -mærke, et. (ænyd. d. s.; o,
1. br.) til Tid 1-4(8), om et for et vist tids-

punkt ell. tidsrum karakteristisk mærke ell.

tegn (tjenende til bestemmelse af det rette tids-

punkt for en virksomhed, til tidsfæsteise olgn.);

tidsmærke. jeg maa undres over, hvor en
saa lærd Mand ved dette blotte Tal (o: et

anrslal) har kundet lade sig forlede til denne
saa haandgribelige Vildfarelse, uden tillige

at give Agt paa de øvrige Tidemærker.
KofodA.lIl.90. II

spec. (jf. Solemærke 3;.-

et tidens tegn; varselstegn. allehaando Tide-

mærker søgde de at udgrunde. OOuldb.VU.
11.217. VSO. MO.
Tidende, en ell. (sj.) et (i bet. 2:

Hjortø. IJFS.57). (nu ikke i rigsspr. Ti(e)nde.
Sort.HS.Gl^. ErtrRel.'/i*1722.4). f'tiftano,

ogs. itiflana] flt. -r. (ænyd. ti(d)ende, glda.

ti(di)nde, tidhande (SjT.51.107; her som intk.

flt., jf.
lirøndum-Nielsen.OO.111.273), sv. ti-

dender (pi.), »o. tidend(e), oldn. tf&indi,

(intk. flt.) begivenhed, efterretning; til II.

tide ell. adj. oldn. tfftr, som foregaar, er

gængs (se tit^; grundbet.: begivenhed, hæn-
delse; jf. Tiding, Tidning)

I) (i rigsspr. især Q3) efterretning,
meddelelse, nu næsten kun: om større,

mærkelig begivenhed (jf. PEMikll.*272);

(tidligere) ogs.: forlydende, rygte; alm.

i forb. som bringe (Holb.Mase.III.4.

Suhm.Hi8t.L171), bære (Mau.l956(og8128).

BT
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Orundtv.RR.41), føre (sa.PS.Le45) tiden-
de(r) ell. (om modiageren) faa (2Makk.
9.3. Holb.LSk.IVl. Allen.IV,2.131), høre
(lMakk.10.88. nolb.Kand8t.V2. Ing.VS.II.

94), spørge (Moth.T93. Holst. FF. 18.

LKraghalle.Minder. (1904).37) tidende(r)
(om noget) olgn. Hvis ingen Tidende efter

flittig Forspørsel skulle kunde bekommis om
det forsikkrede Skib. Z>L.4

—

6—10. vi have
hørt tidende (1871: et Rygte; 1931: en
Tidende; fra heTTen.Ob.l(Chr.VI). Udi Wien
gik en flyende Tiende (jf. Flyvetidende^, at

Store Hertugen af Florentz haver udvaldt
dend Beyerske Printz . . til sin Efterfølgere.

ExtrRel*Ua722.4. „Fra Italen skrives, at

Printz Eugenius har brudt op med sin Leyr"
. . „giv mig et Glas Brendeviin . . det blev
soort for mine Øyne, da jeg hørte læse disse

Tiå^.TL&Qx."'Holb.Kandst.H.3. Jeg havde en
. . Broder . . som jog ikke har havt Tidender
fra i femten k2iT.Skuesp.V.207 . *Jeg maa dig
tunge Tidender forkynde. Oe;ii.XX/X.2P5,
*Fra Grønland kommer du? Var der ei

Noget
I

Til Tidende (o: nyt at berette) f

Grundtv.0ptr.I.17. Et Par Dage efter sagde
Augusta mig, at (Mm havde) troet at burde
underrette Laertes (om min forlovelse) og
at han . . havde isinde . . at forlade Alt og
reise bort. Denne Tidende smertede mig in-

derlig. Gi/i&./.iSS. (han) rokkede med Hove-
det, umærkeligt, en Art Tremor, som lægger
sig for Dagen ved store Tidender. JFJens.

RF.31.

2) (offentlig fremkotnmende) trykte efter-
retninger ell. meddelelser, i form af
(dag) blad (avis) ell. tidsskrift, (tidligere

ofte i flt.). (digtet) synes at kunde fortienne

Sted udi disse Tidender. LTid.l722.Nr.8.2.
vore Navne (har) været læste i offentlige

TidendeT.Langebek.SA.20. Hvorfor gyser man
ikke tifold ængsteligere, ved at læse de
ugentlige Tidender? Balle.Bib.1.29. Den Un-
ges Veiviser til Glædernes Tempel agte vi

. . at udgive; vi smigre os med, at denne
Tidende ikke skal finde mindre Altræk, end
andre Bøger af lignende Art. Rahb.Tilsk.1799.
564. „jeg ønsker . . helst aldeles ikke at
staae i noget Forhold til Dagbladene." Dette
Navn brugte han om alle Tidender. ^Sc/tacfc.

364. (Imn) greb efter Tidenderne (o: aviser-

ne). Bang. T.68. Tingets Forhandlinger tryk-
kes i en dertil bestemt Tidende (jf. Rigsd&gs-
tidende).ForrFolketing.§42. || nu næsten kun
som (del af) dagbladsnavn olgn. (jf. ssgr. so7n

Avertissements-, Litteratur-, Mode-, Ny-
heds-, Post-, Skjald-, Stats-, Stiftstidende

ofl.). Nye Tidender om lærde S&ger. tidsskrift-

titel.1720-48. Den privilegerede Berlingske
politiske og Avertissements-Tidende, avistitel.

1833-1935(fra 1936 blot: Berlingske Tidende^.
Illustreret Tidende, titelpaa ugeUad.1859-1924.
Tidende for Nakskov, Maribo og Rødby.
avistitel.l916ff. som overskrift over en særlig
rubrik i et dagblad olgn.: Handels-Tidende.

NatTid.'*U1940. 8. sp. 1. Ejendoms-Tidende.
smst.ll.

Tide-penge, pl. {ænyd. glda. tide-

pen(nin)g(e) (Skraaer.II.123.138 ofl.); efter

mnt. tidegelt; foræld.) til Tid 1-2: en til vi$se

tider (senere sædvanlig ugentlig) af svendene

(ell. mestrene) til svendeladen udredt afgift,

anvendt som syge- ell. begravelseshjælp oJ^n.;

svendepenge. Chr.VFsLaug8-Articler.(1748)

.

10 223. Cirk}*lil8e2. Davids.B.1.150. -punkt,
en. se Tidspunkt.

t tider-drivende, part. adj. til Tid

10.4, om lægemiddel: egnet til at fremkalde
menstruation. Tiderdrivende Vl&nier. vAph.
Nath.VII.142.
Tide-register, regning, se Tids-

register, -regning, f -rnlle, en. (jf. -bog 2

og 1. Rulle 4^ til Tid 4: historisk register ell.

aarbog; tidsregister. Sort.Poet. 59. -sang, en.

20 (katolsk-kirk.) til Tid 10.3: det at synge tider.

Cardale.Liturgien.III.(overs.l902).168. PSe-
verinsen.Da.Salmedigtning.(1904) .25. -sig-
nal, et. ^ til Tid 10.5 : d. s. s. Tidevands-
signal. Wolfh.MarO.430. -spænd, et. (til

Tid 6.i; se u. I. Spænd 3.a (jf. Tidsspand;.

-stræk, et. (jf. Stræk 2; til Tid 6.i; 1. br.)

om (langt) tidsrum, tidsalder. JohsBrøndst.

DO.I.129. -vand(e), et. (tidligere ogs.

Tid-, jf. VSO. 310. Holst.R.). flt. -vande
30 (JohsSteenstr.Bayeux-Tapetet.(1885) .15. Isak

Din.FF.352). {sv. tid(e)vatten, no. tid(e)-

vann; jf. mnt. getide, hty. gezeit(en), holl.

tij, eng. tide samt Tid (lO.s); især geogr.,

meteorol., 4>- ^^^- O) periodisk vekslen af

havniveau^ts højde (ved kysterne); ebbe og

flod; højvande og lavvande, den daglige af-

vexlende Stigen og Falden af Havet, Flod

og Ebbe . . Man kan ogsaa med eet Ord
kalde denne Afvexling Tideva nde.0r6<.

40 NMD.188. Vesterhavets tidevande. 4Z)Jørgf.

NK.287. Paulsen.1.32. Wolfh.MarO.466. Saa-

by.'' jf. MO. Flotillen kunde ikke . . stikke i

Søen i Løbet af et enkelt Tidevand. Lan-
frey.NapoleonFsHistorie.III. (overs. 1874). 19.

Tuxen.Søfart.470. Sal.XVII.432. JVJens.
Br.264. jf. VSO. HjælpeO. best. /. -vandet:
EdErslev.JordklodenogMennesket.I.(1860).255.

Paa Grund af (fjordens) næsten tilsandede

. . Forbindelse med Havet paavirkes den

50 ikke af Tidevandets Bevægelse. ThomLa.
SkitserogEventyr.(1881). 99. med ustandselig

Kraft rejser Maanen Tidevandets Flodbølge.

TroelsL.XIII.160.
\\ (jf. 1. Ebbe 2, L Flod

1.2, Høj- (2), Lavvande (2)) i sammenlig-

ning ell. billedl. *Kun Bobler er vi — kom-
mer og forsvinder

|
som Skum igennem Tide-

vandets \æ\d.Drachm.DJ.II.400. et dorsk

Tidevand havde afløst det friske og heftige

Bølgeslag. PLaurids.S.VII. 86. JVJens. TB.

60 33.
II

hertil ssgr. som Tidevands-bassin

(havnebassin i tidehavn (mods. Dokbassin^.

Scheller.MarO.), -bevægelse, -bølge, -for-

skel, -havn (d. s. s. Tidehavn. Sal.VIII.

610), -kalender, -maaler, -signal (Wolfh.
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MarO.430. jf. Tidesignal;, -strøm, -tabel

(TeknMarO.) ofl. -vende, et. (sj.) d. s. s.

-hverv 1. maaske staar vi ved et Tidevende,

som vi Ældre har svært at forstaa. Woel.

(BeTlTidV/»1943.Att. 8. sp. 5). -Tendinff,
en. (fj.) d. s. den store Tidevending (o:

Jesu fødsel). OlfKu:ard.VelsignetJul.(1925).

191. -vi«, adv. se tidvis.

tid-ffordriveliff. adj. {til ænyd. tid-

fordliv (se Tidsfordriv^; nu næppe 6r.)

som fordriver (er egnet til at fordrive) tiden;

tidkoriende. Digterkunsten . . er een med de
lomeyeligste tidfordrivelige øvelser. PowiPed.

DP.fl937).5. smst.25. -fordrivende,
part. adj. (1. br.) d. s. Fornøvelser og Tiid-

Fordrivende Tanker. LTid.1741.106. -fæ-
ste, -girningf se tids-fæste, -givning.

-kavn, en. se Tidehavn.

tidig, adj. ['ti"6i; i ssgr. -|ti'di] (ænyd.

d. s., SV. no. d. s.; til dels fra mni. tidich,

;/. hty. zeitig, hoU. tijdig, eng. tidy, net,

ordentlig; til Tid og adj. oldn. tf6r, som fore-

gaar, er gængs (se u. tit^; sinl. tidlig samt
utidig)

1) som tilhører éll. har tilknytnitig til en

vis tid, et tidspunkt. I.l) (nu næppe br.) som
kommer, fitider sted i rette tid; rettidig; be-

timelig. *Lad hans Raad af ViBdoras Kilde

I

Øse tidig liaad og snildelKingo.SS.III.

32. Tidige Veer . . kommer til den bestemte
Fedsels Tid, af en ret og lovlig Aarsag.

Saxtorph.F.93. »En Bøn . . | At efter tidig

Aftenregn |
1 Morgen jeg med Høst maae

f^lKdcs] Rahb.Tilsk.1796.228. en tidig Fødsel

(partus maturus) . . gaaer for sig i Svanger-
skabets 40de Uge. Busch.Fedsehvidenskaben.
(over8.1S38).97. Stockfieth.S.85. l,t) f d. s. s.

tidlig (3.4). tidig hingst, tidig helmisse, se u.

Hel mis 2. 1^) som sidste led i ssgr. \\ i ssgr.

(afledninger af ssgr. paa -tid ell. forb. af

Tid og en altrib. ell. anden bestemmelse) som
da-, efter-, ens-, for-, frem-, jævn-, lige-,

midler-, nu-, over-, ret-, samtidig ofl., jf.

ogs. hidtidig; saaledes ogs.: Q hvertidig,
(1. br.) paa ethvert (givet, paagældende) tids-

punkt eksisterettde ell. foreliggende. Maven
bliver aitsaa overladet, ikke allen« ved den
hvertidige umaadelige Mængde af det nydte,
men ved dens Anfyldelse overhoved, naar
den ikke behover dct.Schluter. Mavekrampe,
(overs. 1797).93. Omkostningsbidraget . . sat-

tes til */» pt)t. af den hvertidige Restgæld.

Schovelin.Landmandsbankenl871-1921.(1921).
^'^0.

II (J', metr.) til Tid lO.a: som bestaar

af et vist antal takttider (taktdele), flygtige

eller trctidige og tunge eller firetidige
D&ktyU'T.CAThori8en.Metnk.I.(1833i.ll6.

2) (jf. bet. 3; nu imer dial.) om kvad der

er uriderkastet en vis udvikling, vækst, mod-
ning olgn.: som (paa et vist tidfpunkt netop)
er egtut til, skikket til en vis behandling ell.

brug; velegnet; skikket; tjenlig; spec:
moden, meget gode og store Krebs og Krab-
ber, som ere meest fulde og tidige i Næen.

Tidished 1066

Pflug.DP.777. *0m hendes Bryster har en
Hatte-Puld-Fa^on,

| Da maae de lignes ved
en tidig, haard Giiion. Frllorn.PM.él. Man-
sa.D.190. Tidig Sæå.VSO. Jorden er tidig

til at pløies. Hørren er tidig til at ruskes.

smst.

3) (jf. bet. 2; nu i rigsspr. især gldgs. ell.

i dial.-præget spr.) om levende væsen: som
(paa et vist tidspunkt netop) er oplagt til

10 noget (en vis virksomlied). 3.1) (nu mindre
br.) i al olm. Hånd er så tidig (mods. utidig^

som en fi9k.Moth.T93. At være tidig, det
vil sige: at kunne handle med Styrke, naar
Øjeblikket er inde. GyrLemclie.(KvSamf.1912.
202.sp.2).

II (jf. bet. 3.2-3J med nærmere be-

stemmelse ved præp. til. ogsaa han var svært
tidig til et D&meh&»»g.vilhAnd.FM.29. jeg

er aldrig mere i mit Es og tidig til at gaa ud,

end naar det lyner og tordner. P/«uro«.)S'.25.

20 3.2) som (især i »jeblikket) har (god) madlyst,

appetit, er oplagt til at indtage næring;
(tilpas) sulten; jf. madtidig: Han vaagner
vel nok, naar han bliver frokosttidig.
Schand.IF.329. Man bliver lige godt baade
smørrebrøds- og snapsetidig, naar man
har væ't ude at kjørc paa Morgenstunden.
smst.282. tobaks ti di g. sa. f/M. 95. || m.
præp. til. Hånd er tidig til sit itr.Moth.
T93. »Troende Sjæle!

|
Lad os da knæle

|

30 Tidig til Maden paa Bordet (o: nudverbordet).

Grundtv.SS.I.614. Det var snart, som En var
blevet tidig til en Kop K&Ue. Bang.T.268.
tidig til en Bid Btød.JacPalud^n.UK.351.
Feilb. UfF. || abs. »Jeg blev da tidig strax;

thi Maven var jo tom. AlbThura.Betænkn.
C3^. dersom (jagthunde) have ædt, ere de
dorske og veire heller ikke saa vel, som naar
de ere tidige. 'Werfel.Jagtb.41. »Tidig ei, men
graadig kun | Var den Sjæl som kræved Føde.

40 (jlrundto.Saga.125. „Hvorfor gaaer du ikke

op til Nadver?" „Aah, jeg er ikke tidig.'*

Tolderl. (Folkckal. 1870. 63). J VJens. TL. 35.

Gravl.AB.56. Feilb. UfF. (især tidligere) om
mave olgn.: »Vor tidig yia.fvc.Sort.Poet.37.

Winth.(NycDigtninger.(1868).379). jf.: *Ved
Gilde saa flot man seer det ret, | At tidigst

af Alt er vort Øi(i.Grundtv.Udv.V12. 3.3)

som er oplagt til, trænger til hvile ell.

søvn (jf. sengetidig^. || m. præp. til. tidig

50 til Hvile. MDL. saa var de nok tidige til at
komme i ii('.ng.Grati.EB.40. nu er jog tidig

til at Rov(i.kosenkrant2.MV5. (Julspurvon

. . kunde (godt) vær« tidig til en lille Mid-
dagslur. //ceylnd.ii//. 70.

II
abs. jeg vidste,

naar do tidig« Gjæster gik (fra rextaura-

tionen).Kierk.UI.208. hun redte op . . paa
Sofaen til Broderen . . Tak, Søster Karnn
— Ja, jeg er jo osse i\A\g.Wied.Ij0.319. jf.

JVJen.H.I)i.*103.

M Tidif^-hcd, en. (ænyd. d. s.; nu mindre
br.) den egenskab ell. det forhold cU være tidig.

H til tidig (l-)2. man fmaa) sammenligne
do til forskjellig Tid fødte Borns Modenhed
og Tidighed imellem hinanden indbyrdes.
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BiblLæg.XVII.269. \\ især til tidig 3. Det
Politiske morede ham bestandig, den „Alto-

naiske Mcrcurius" og Hamburger-Avis greb

han hver Dag med Tidighcd. Tauber.Dagb.

12. (hesten) rakte og strakte sig af Tidighed.

Elkjær.UnderUvejret.(1922).23. navnlig til

bet. 3.2: Moth.T94. Endskiønt jeg den Tid

havde en sterk Tidighed til Mad , . saa vilde

dog den Spise (ej) behage min Gane.CP

arbejde olgn.: som kræver (megen) tid (6.1,

8.1 ). tidkrævende Købstadsrejser.iS^ensfeergf.

DB.132. -Ians, en. se u. lang 2.i; jf. Tid

11.2, 20.2 og 28.8.

tidlig^, adj. ['tidii] (gldgs. ell. dial. tilig.

Jer.7.13(Chr.VI). Helt.Poet.109. Holb.Paars.

240. Brors.n. Høysg.AG.98. Ew.(1914).IV.

240. Cit.l827.(Brøndum-Nielsen.PM.240). jf.

Feilb. UnivBl.I.364f. Kort.l30f. Kietz.731. —
Rothe.JN.82. Hesten havde Tidighed til at lo sj. tillig. Holb.Pants.III.l. jf. Feilb. LollO.

«)de.PhysBibl.IY80. Thrym forundrer sig

over al den Tidighed og Tørst hos Bruden
(o: den forklædte Thor).Grundtv.BrS.180.

Tiding^, en. ['ti'deq,] flt. -e (Slange.

ChrIV.780) ell. (olm.) -er. {ænyd. tiding(e);

fra mnt. tidinge, jf. ty. zeitung, eng. tidings

(pi.); en afledning af sa. art som Tidende;

jf. Tidning; nu næppe br. (jf. VSO.)) efter'

retning; tidende (1). fåe tidinger, ilfo</t

— t tideiig. tideligen og ideligen. 2/Crøn.

36.15(Chr.Vl). idelig og tiåelig. Nysted.Rhe-

tor.50. jf. tidig. JacBircJierod.FF.82). adv.

d. s. ell. -t ell. (t) -en (2Krøn.36.15(Chr.VI:
tideligen; 1931: tidlig^. Jer.7.13(Chr.VI:

tiligen; 1931: aarlej. PEMiXll.*481. jf. VSO.).
(ænyd. tidelig, ti(d)lig, glda. tideligh, sv.

(t) tid(e)lig, no. tidlig, (sen.) oldn. tfMigr,

timelig, jordisk (oldn. tfSliga, hyppigt); til

T93. Du bringer vist ingen gode Tidinger. 20 dels fra mnt. tide-, titlik(en), ;/. hty. »eit-

Pflug.DP.863. *aldrig skeede noget Tog
(0: i krigen ml. musene og væslerne),

|
Man

jo den sande Tiding hørte,
|
At Muusen løb.

Reenb.II.323. jf. Tidende 2: et Chinesisk

Tidings Blad, som dagligen trykkes i

den Keiserlige Residence Stad Peking.

OeconT.V.73.

Tid-kort. en. (ogs. Tids-, Blich.(1920).

X11I.35.XXX.187. Winth.HF.138. Baud.

lich, holl. tijdelijk; til Tid og oldn. adj. tl6r,

som foregaar, er gængs (se u. tit^; jf. tidig;

har i den nuværende hovedbet. (bet. 2-3^ i

alm. spr. fortrængt aarle)

I) (adj. til Tid (A-B), med lign. dannelses-

maade som lydlig, rumlig, stedlig osv., men
1. br., idet ordets alm. brug i bet. 2 rummer
mulighed for misforstaaelse af ell. utydelighed

i brugen af bet. 1
; jf. de til dels som afløsnings-

KK.30). flt. (sj.) d. s. (Rahb.Tilsk.1806. 30 former anvendte afl. tidslig, tidsmæssig (2))

557). (ænyd. glda. ti(d)kort; rimeligvis af

asnyd. glda. ti(d)kort(n)ing (se Tidkortning^/

jf. Kortvil og (for)korte tiden (u. forkorte

1.2, korte 2.1^ samt skæmte; til Tid 7.1

;

især (efter ca. 1800) m (gldgs., arkais.) ell.

dial. (jf. MDL. Feilb.)) hvad der tjener til

at (for)korte tiden; (let, munter) underhold-

ning; morskab; skæmi; tidsfordriv, (især

(i ent.) uden art.). Moth.T92. døvende og

som vedkommer, hører til, er knyttet
til tid(en); tids-. Rumlige og tidlige For-

hold, ilfO. (tempus udtrykker ofte) noget

ikke-tidligt.S'aZ.»ZZ///.232. InmemoriamKr.
Sandfeld.(1943).232. \\ spec. til Tid 4.8. Op-
løsningen af det nærværende, det Tidlige og

TimeUge. HBrix.AP.II.243.

2) som hører til (kommer, indtræder paa)

et tidspunkt, der ligger forud for det

sløvende Tidkort, der beleire os paa alle 40 almindelige, normale, ventede, ell. som
Sider. Rahb.Tilsk.1806.557. Den som finder

Vellyst i Læsning . . altsaa ikke læser for

blot" Tidkort. Baden.VA.158. Winth.X1.158.

er man adelig født og har Midler nok, saa

gives der bedre Tidkort end at næbbes og

kurre. CKMolb.Amb.4. JPJae.1.127. hvor-
til er Kortspil, Kære,

|
Læsning og Drik,

alt hvad der Tidkort hedder. Drachm.DJ.II .

326. Stuck.SD.36. JVJens.Br.235. -Kort-

hører til første del af et vist tidsafsnit,
en udvikling, et forløb. 2.1) (jf. Tid 3.ij

m. h. t. døgnet. Den tidlige Morgenstund.

MO.^ Wied.S.297. En tidlig Formiddag i . .

September. EmilRasm.BH.48. fra tidlig mor-
gen til silde ell. sildig aften, se silde 2.1,

sildig 1.1.
II

om virksomhed olgn., der er

knyttet til et saadant tidspunkt. Vi kand da
spiise tilig Aftens-mad, og gaae betimelig i

ende, part. adj. (jf. -fordrivende og dial. 50 Seng. Pamela.1.490. Vi holder tidlig Middag,

tidkortig (Feilb.); 1. br.) som rummer (byder,

bringer) tidkort; underholdende; morsom. Har
du . . forladt den livlige, tidkortende Hoved-
stad, for . . at henslæbe dine Ungdomsaar
paa en sandig O&se? Blich.(1920).XXX.141.
(en) tidkortende Samtale om Klokkeslet,

Vind og Yejr. Egeberg.M.31. -kortning,
en. (ænyd. glda. ti(d)kort(n)ing, tidkørtning

ofl.; fra mnt. titkortinge; se videre u. Tid

fordi Rønnov skal til Møde. Hostr.E. 1. 3. en

eller anden tidlig M.orgencadé.VVed.(Litera-

turogKritik.III.(1890).375). De startede med
et tidligt Morgentog. Woel.DG.158. en Mæng-
de Natklubber (dukkede op) som et Mod-
træk mod den tidlige Lukkelov (0: loven om
tidlig lukning). JacPaludan.UR. 163. (1. br.)

om person (der er i tidlig virksomhed): den

begyndte Dag har nu sat Alting . . i fuld

kort; nu næppe br.) d. s. s. Tidkort, tage en 60 Bevægelse . . Den tilige Landmand iiler alt

Bog med paa en Reise til Tidkortning.

Tode.SB.304. VSO. 310. (3 -krævende,
part. adj. ^tids-. KMads.SkagensMalere.
(1929).203. DF.XII.46). (jf. -tagende^ om

i Marken. J5need.//.235. jf. bet. 2.2: den

smukke, lille røde Foraarsanemone (kaldes)

„Jomfru Tid\ig'\NatTid.^*/tl916.M.5.sp.

4. 2.2) (jf. Tid 3.2; m. h. t. aaret(s tider).
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(raagemes) tilige Ankomst bedrager dem
selv, naar Vinteten holder længe ved.

Thurah.B.17. Vi have i Aar en tidlig Som-
mer. AfO. tidlig regn, (jf. TidUgregn;

bibl.) regn, der i Palæstina falder tidlig i

regnperioden (oktober-december; mods. sildig

regn;, tidlig (Chr.VI: tiligj Regn (1931:

TidUgregn^ og sildig Regn. Jer.5.24. se videre

u. sildig 1.1.
II O ved udtryk for den (aller)-

ftrste del af en aarstid. *Spiren frisk og grøn

i tidlig \aAr.Grundti.PS.VI.243. (vi) stod

en Eftermiddag i den tidlige Sommer . .

ude ved Søen. Foraarsbogen.(1917).93. || spec.

(iscer landbr., gart.; jf. mellemtidlig^ om dyr,

plante, frugt, der viser sig (fødes, vokser frem)

før den olm. tid. Tilig grøn Kaa.\. HaveD.
(1762).48. det tidligste Blomster, som jeg

saae, var Anemonoides . . den 8de Mai.

Suhm.VI.368. Du visned som en altfor-

tidUg Blomst
i

I fiaittefT08ten.Oehl.ND.327.

dette lille, fine, tidlige Høstdshle. CMatthies.

DF.I.45. tidlige Kartofler. VilhHans.J.58.

tidlige L&m. LandbO.*I.303. tidlig roe, se I.

Roe. tidlig saad, se I. Saad 1. ;/. bet. 2.8-4:

•Har Træernes Knupper,
| Nyfødte Kyl-

linger lig, faaet de tidligste Duun? Oehl.

Digte.I.(1823).210. 2.3) (jf. Tid b.i) m. h. t.

levetid, livsaldre; især i udtryk som i hans
tidlige ell. tidligste aar, ogs. tidligere
aar (spec. m. bet.: forholdsvis tidlige, yngre

aar) olgn. P. A. Heiberg (havde) fra temme-
lig tidlige Dage . . mødt saamegen nforskyldt

uværdig Behandling. Rahb.E.IV381. dette

udmærkede Barn . . besad allerede i meget
tidlige Aar et ganske overordentligt Talent,

Heib.Pro8.VIII.546. han havde allerede fra

hendes tidligste Tid . . udøvet et stort

Herredomme over hetide. Hauch.RF.II.45.

AUeredt! i hans tidligere Aar var han meget
&gtet,8a.MfB.84. Skibsfører J. . . fik i en
tidlig Alder Mod paa Søen. VorStand. 1940.
7.sp.l.

II
(med overgang til bet. 2.\) om hvad

der tilhører en saadan livsperiode. Der
fostredes jeg op af Templets Præster,

| Da
mig en tidlig Død min Fader roved. PalM.
TreD.36. hans tidligste Ven.Friis-Møll.SB.
62. Frøbel . . saa den store Kløft mellem
Barnets tidlige Verden og den, Skolen fører

det ind i.VorlIngdom.1943144.189. 2.4) (jf.

Tid 4(3), b{2)) i al alm., vom tidsbestemmelse

i forhold til el vist (for tanken) nærværende
tidspunkt, spec. (jf. Tid 2.i) det rette, normale
tidspunkt, den tidlige italienske Humanist
B. (a: som tilhører humanismens førulr lid).

OFriis.LiU.201. Fra tidlig Tid blev Mikkels-

dag . . her i Norden en vigtig Højtidsdag
i ktktei.Kllekilde.DH.76. \\ for tidlig ¥ød-
nel.Sal.VII.365. (jf. bet. 3.4; lalespr.) om
ur: uret er for tidlig(t) ell. (dial.) klok-

ken er for tidlig (a: er foran (2), gaar for

atrfrrkt). UfF. || komp. tidligere, som ligger

irngere tilhage i tiden (end et (for tanken)
nrrv^rrndi' tidspunkt); spec: ældre; forhen-

wmndc. Man har en tidligere Lov. MO.

(han) har tidligere Forpligtelser over for

en anden (o: har et barn med hende). Skjoldb.

ML.99. mine Forgængere, de tidligere Stat-

holdere (1871: de forrige Landshøvdinger,
som havde været før mig). Neh.5.15 (1931).
ansøgningsfristen udløber den 10. juni, men
en tidligere indlevering af ansøgningerne er

ønskelig ! spec. (jf. bet. i.2) m. h. t. svunden
tidsalder(s forhold): tidligere slægter (se

10 sildig sp.1376*''), tidligere tid(er) olgn.

Man sammenligner det nærværende Øieblik
med tidligere I>age.Høyen.S.1109.sp.l. I tid-

ligere Tid existerede Høibroplads slet ikke.

VK(rrfUsen.F.70. VilhAnd.K.II.231(se u. IV
summe 1). \\ superl. tidligst, som tilhører

første del (begyndelsen) af et vist tidsafsnit.

Den tidligste Forfatter over denne Materie.

MO.^ spec. (jf. bet. 5) i forb. i det tidlig-
ste, (jf. i det seneste ell. sildigste u. sen 2.4,

20 sildig 1.3; nu mindre br.) ved bestemmelse

af et tidspunkt som det første, der ligger inden

for mulighedernes række: (aller)tidligst. det
er mig ikke muligt at komme til mit kjære
Hjem førend i Overmorgen i det allertidligste.

Gylb.(1849).VII1.151. hans Bryllup (var) i

det tidligste . . bestemt til næste Efteraar.

CDcrnh.NF.VI.181. Bl&T.
3) som adv' (ell. som præd. (i intk.)) til

bet. 2: paa et tidligt tidspunkt. 3.1) (jf.

30 bet. 2.\) m. h. t. døgnet, saa tidligt (Chr.VI:
tilige, som Solen gik op, kom det fra begge
Sider til et S\dig.2Makk.l0.28. God Morgen,
Naboe, hvor kommer I fra saa tiXigl Holb.
Jean. 1. 1. *Velkommen I i den røde Morgen-
stund,

I

Enhver som tidlig nu har samlet sig.

Oehl.Digte.(1803).215. Juleaften, o hvor
er Du sød . . |

Bonden sidder tidlig ved sit

F&d.PFaber.VV114. Tidligt næste Dag send-

te Priorinden Bud efter B.IsakDin.FF.165.

40 II
spec. m. h. t. sengetid(ens ophør ell. begyn-

delse). Det er got . . at de vænnes til at gaae
tilig i Seng og at staae tilig op. JSneed.11.14.
Tidlig oppe rider i Mag (o: den, der er

tidlig oppe, behøver ikke at haste). Hrz.SvD,
77. Naar man ikke er en doven Krop,

|

Staar man Julemorgen tidlig op. PFaber.
VV114. se videre Mau.l0247ff. samt u. op
(2.1), oppe (II.2), sidde (II.22.a), staa (II.

44.8) og sildig (2.i). || t forb. m. (præp.-led

M af) tidsudtryk: i morgen tidlig (se u.

I. Morgen 'A.\), i morges tidlig (se u. I,

Morgen 2.7) ell. tidlig i morges (S&B.
KnudPouls.B.8) ell. (i sa. bet.; nu 1. br. i

rigsspr.) i dag tidlig (Holb.QW.I.l. Skuesp.
VI.41. Feilb.), ogs. aøndae morgen tid-
lig osv. — m. præp. om (Iv'j.i): en Huus-
bonde . . udgik tidlig (Chr.VI: tilig; 1907:
tidligt; om Morgenen, at leie Arbeidero til

sin Viingaard. 3fa/(A.20.i. Skwtp.V1.143. te

60 ogs. u. synge 2.8. — m. præp. paa (1 1.3.9):

saa tilig paa Morgenstunden. /^i>/t/.^>S'Æu(;«p.

V 1.195). Heib.Poet.VII.345. 3.2) (jf. bet. 2.i)

m. h. t. aaret(s tider). Kommer Foraaret

tilig . . bor man saae tilig. Borreby.PA.46.
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Foraaret kom meget tiålig. Brøndum-Nielsen.
PM.203. jf. tidligmoden : tidlig modne Ærter.
SMBeyer.E.33. \\ i forb. m. præp.-led af tids-

udtryk: tidlig(t) i foraaret (nu spec. om
ruBrmest foregaaende foraar; jf. III. i 3.1^ ell.

tidlig(t) om ell. paa foraaret, som-
meren osv. naar jeg enten sildig i Foraaret

eller tilig i Efteraaret er kommen i vore

BønåeT-StueT.JSneed.II.438. Det var meget
tidlig i Foraaret. iiCterA;./.3SS. 3.3) (jf. let. 2.sJ

m. h. t. levetid, livsaldre. (med overgang

til bet. S.i). Ords.l3.24(Chr.VI: tilig; 1931:

i Tide; se u. Tid 2 .i). det gier mig hiertelig

ondt, at hans gode Faer kom saa tilig i

Himmerig. ^oi&.iiJ.//.i. Tidlig misted jeg

min Moder,
|
Ak! det giorde mig saa Vee!

Oehl.Digtn.1.131. Livet ridser tidlig ufor-

gængelige Skurer i deres (o: proletarbørns)

%\iiå.AndNx.LK.18. (1. br.) m. præp. fra

(2.1) og af (B.2.2): Fra tidlig af havde (H. C.

Andersens) hele væsen og liv saa at sige

dannet sig efter, hvad han læste og digtede

\ideie.VVed.(Tilsk.l926.I.44). 3.4) (jf. bet.

2.i) i al olm., som tidsbestemmelse i forhold

til et vist (for tanken) nærværende tidspunkt,

spec. det rette, normale tidspunkt, disse to

Omlydsformer er tidligt urnordiske (o: til-

hører den første del af den urnordiske periode).

Brøndum-Nielsen.GG.1.99. kom saa tidlig

som mulig(t) « || være tidlig(t) paa
benene (se Ben sp.296^^), paa færde
(se u. Færd 4^, til gangs (se ti. Gang l.i^

ell. (talespr.) tidlig(t) paa det (ell. den^,

(egl. til bet. 3.i^ være i gang, i virksomhed,

have indfundet sig paa et (i forhold til det

normale) tidligt tidspunkt. Hun saa paa sit

Uhr. Hun var altfor tidlig paa det. Leck
Fischer. Tedora.(1928). 119. Jeg saa ikke

mange høste i Dag, saa du er tidligt paa den.

LindskovHans.G.54. Alt er jo tidligt paa det

i Aar, saa vi maa passe paa, at Tomaterne
ikke løber fra os. Pol.'''/il934.4.sp.2. egl. til

bet. 3.1 : tidligt og (eller) sent ell. silde,

8ildig(t), se u. sen (2.2), silde (l.i), sildig

(2.i). t lign. anv.: tidlig og idelig, (især

bibl., nu sj.) egl. (til bet. S.i): straks ved

dagens begyndelse og (senere) til stadighed,

vedholdende, hyppigt; hele dagen igennem;

stedse; bestandig. Herren, deres Fædres
Gud, sendte til dem ved sine Sendebud tid-

ligen (Chr.VI: tideligen^ og ideUgen (1931:
tidlig og silde). 2Krøn.36.15. Jer.7.13(Chr.

VI: tiligen og ideligen; 1931: aarle og sildeø.

Gud kalder os idelig og tidelig til Omven-
delse. iVt/s<ed.ii/te<or.5(?. ;/.; (man) taber saa
let Smag for Prosa, naar man tidligt og
stændigt beskæftiger sig med Poesie og nyder
dens Lækkerbiskener. iVeergr.ii.//.9.

||
(især

til bet. 3.3J talem., ordspr.: tidlig hingst

tidlig helmis, se u. Helmis 2. det skal tidhg

krøge(s) ell. kroges, som god krog skal blive,

se I. Krog l.i. kvier og piger skal holdes
godt, saa løber de tidlig, se II. løbe 6. det,

som skal vorde nælde, maa tidlig brænde,

se I. Nælde 1. || t forb. for tidlig(t). Det
er for tiligt for mig at giftes, jeg er for min
Frihed. Holb.Vgs.V5. Eiv.(1914).IV117. *An-
ne er (o: som jæger) for urolig, skræmmer

|

sit Vildt for tidlig. KMunk.C.61. Det var
ikke for tidUgt at faa dem losset ned. Erl
Krist.DH.lOO. jf. bet. 2.4: Uhret gaaer en
Time for tidligt. F^VO. MO. spec: komme
for tidlig(t), til II. komme 22: nedkomme

10 (føde sit foster) (om foster: fødes) før den
normale tid. Moth.T94. Ing.KE.II.98. Falk
Rønne.K.87. den Ko, der „er kommet for

tidligt''. MdsskrDyrl.LIVI15. — talem. ell.

ordspr.: Glæd dig ikke for tidligl Mau.3094.
Hvem der hverken kommer for tidlig eller

for silde, kommer ret til ¥8iS.smst.4919. jf.:

Den forsømte Lars . . Faaer jeg Kløer paa
ham, saa skal han hverken komme for tidlig

eller sildig (o: saa kommer han i rette tid til

20 at faa sin straf).Jacobi.(Skuesp.lV242). gribe

for tidlig til fadet, se I. Fad 1. komme, løbe

for tidlig fra mesteren, se Mester 4. for tidlig

moden er snart raadden, se moden 1. (kom-
me) en postdag for tidlig, se Postdag. || i

forb. tidlig(t) nok, ofte (jf. tids; spøg.,

iron.) om hvad der finder sted alt for tidlig

ell. overhovedet ikke (aldrig) burde finde sted,

er ubetimeligt. Ew.(1914).IV126. Selvbeher-

skelse . . kan man ikke tidlig nok lære de

30 xmge.OThyreg.B.220. Det med Hav-Jens
snakkede hun ikke om. Det kunde Stina

tidligt nok faa at vide. Elkjcer.MH. 165. det

er tidlig nok at tage hatten af, naar man
ser manden, se I. Hat 1.2. han kom tidlig

nok, som blev hængt ved lys, se hænge 10. i.

4) bet. 3 i komp. tidligere. 4.1) i al alm.:

paa et tidspunkt, der ligger forud for et vist

andet ell. spec. forud for det normale, almin-

delige tidspunkt, om Søndagene maa I reise

40 jer noget tiligere, saasora jeg paa de Dage
agter at medicinere. Holb.Kandst.il1.4. halv-

andet hundrede Aar tidligere (havde nord-

friserne) været bekriget og betvungen af

danske . . Konger. Molb.DH.II.257. hiint

Blad . . bad (hun) Arthur om at læse . .

tidligere end Bievene.Hauch.SR.il.23. det

nytter ikke, at den ene Part i et Stykke
Lærred er stærk, naar den anden gaaer tid-

ligere itu. Manufact.(1872). 177. Brandes.

50 XVIII.3. tidligere eller senere, (mindre

br.) før eller senere (se sen 2.3 slutn.). Vod-

skov.SS.204. 4.2) spec. i forhold til et (for

tanken) nærværende tidspunkt: paa et tid-

ligere tidspunkt ell. i et tidligere tidsrum;

(engang) før (i tiden); forhen; fordum;
tilforn. Du holder ikke mere af mig som tid-

ligere. Cit.l868.(HCAnd.SL.16). Herresnøre-

støvler . . tidligere brune, nu sortsværtede.

PolitiE.Kosterbl.^y»1925.1.sp.2. Jakob læste

60 i Labans Ansigt, at han ikke var sindet mod
ham som tidligere (1871: tilfornj. lSam.31.2

(1931). som tidb'gere sagt, se II. sige 11.2.

(talespr.) m. præp. ir a: man huskede hende

fra tidligere. Ghdkow.Cement.(overs.l927).195.
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5) bet. 3 t supert, tidligst, paa et tids-

punkt, der (inden for en fis gruppe af til-

fælde) ligger forud for de andre. P. mente
tidligst, at det umuligt kunde komme til

en saadan Yderlighed . . senere tænkte han,

at (osv.). Brandes.Br. 1.14S. han er den, der

skal tidligst op • disse pærer er de tidligst

modne
| ||

(aller)tidligst, spee. d. s. s.

i det tidligste (se bet. 2.4). Bryllup tidligst

om et Aar, det er min faste \ilie. EBrand.
Brud.74. Brevkassen tommes tidligst: Hver-
dage: Kl. 8** (osv.).tryktmeddelelsepaalibh.

poslkoiser. tidligst muligt, paa et saa
tidligt tidspunkt (saa tidlig, i saa god tid)

som muligt. D&H.
tidlig-, i ssgr. (med adjektivisk sidste-

kd ogs. tidligt-, se m. -blomstrende^, (mods.

sildig-; især cp ell. fagl.) af tidlig 2 ell. 3;

saaledes ogs. forsk, mere tilfældige ssgr.:

•Tidliggrønne Bukka.Thla.d. Recke.ND.104.
*det smukke Kion . .

|
Slaae Haanden af

den (0: Grundtvigs værk .,Brage-Snak'') al-

drig vil,
I

Men lade „sildigfød og tidligraød
(o: lidlig træt, æUiet)"

| Den finde Hvile i

sit varme Skwd.Grundtv.Dansk.1.432.
||

spee. (mods. Sen-gotik olgn.; hist., æstet.,

dog mindre br.) til tidlig 2.4 og 3.4: Tid-
ligbarokken. BilleskovJ.DD.1.72. Tidlig-
kristne Mindesmærker. StSprO.Nr. 173. 33.

-blomstrende, part. adj. [3.2] tidligt-:
Drejer.BotTerm.lS3. -bærende, part. adj.

[3.s] til II. bære 6.1 : tidligbærende frugttræ
\

-dag«, adv. [3.1] (nu diaX.) tidlig paa
dagen. Moth.T94. *Sylvander tUig Dags den
gyldne Morgen- Røde,

|
Udi den grønne

Lund udgangen var at møde. Ilelt.(Saml
DanskeVers.VII.534). 'Hvad er saa tilig

Dags i Friderichshald at giøie. JFriis.44.

Ffilb.

tldligere-lflpgge, v. (jasrnb.) til tid-

lig 4.1 : (fatt)lægge (et togs afgangstid) til et

tidligere tidnpunkt. Herefter tidligerelægges

Toget Frederikssund Afg. nu 16,37 til Af-
gang lr),^^'J.JernbaneT.'/l•1936.6.sp.].

Tidlig-fødning, en. (ogs. -føding,
se u. bet. 2). I) (3.a] (mods. Silde- (l.i),

Sildigfødning; dial.) dyr (føl), der er født

forholdsvis tidlig paa sommeren. UfF. 2) [3.8]

(mods. Sildefødning l.a; /. br.) person (barn),

der er fadt tidlig i et ægteskab, billedl,: April-

oprøret var en Tidligfoding, undfanget under
Beruselse og flammende Kærlighed. Vazof.
UnderAag€t.(overs.l900).275. -hed, en. den
iQiunkab ell. det forhold at være (finde sted,

komtfu) tidlig. Amberg. MO. jf. Feilb. til

tidlig 2.8: Genstandens Natur i Forening
med de til Orund liggende Indtryks Tidlig-

hed har gjort Afhandlingen ualmindelig
nys^Tvnerink. Brandes.

I

II.128. |l især (lavdbr.,

garl.) til tidlig 2.2, m. h. t. plante ell. frugt,

om (mere ell. mindre) lidlig fremvækst (blom-
firing, modning). lMndmIi.III.lH7. Tidlig-

heden hos Kod kloversortcr. T//'.rej./. 207.

-mod (Moth.T94) ell. (i rigsspr. nu)

-moden, adj. [3.2] tidligmodne Bygsorter.
DagNyh.*'\1924.9.sp.4. en tidligmoden Figen
(1871: en Figen, der er tidlig moden fer

Sommeren^. fis.2S.4('293i^. -regn, en. [2.a]

(bibl.J. Jer. 5.24 (1931; se u. tidlig 2.3^.

Tid-løn, en. se Tidslen. I. -løs, en.

(tidligere ogs. Tide-. Moth.T92. jf. MO. —
«;. Tid-lose. Birch.II.45). {ænyd. tid(e)lø8,

SV. tidlosa; efter ty. zeitlose (oht. zitilosa,

10 mht. zit(e)lose, mnt. tidelose, om tidligt

blomstrende planter: krokus, (gul) narcis ofl.);

af II. -løs; navnet hentyder til plantens sær-

lige blomstringstid; jf. nøgne jomfruer ofl. u.

nøgen I.5, Rodkrone 2, Skøge 2.a, Hunde-
død) 3( plante af slægten Colchicum, spee.

arten C. autumnale L. (jf. Høsttidløs^ hvis

blomster kommer frem i sept.-okt. (men bla-

dene og frugten om foraaret), og hvis giftige

frø benyttes i medicinen. JTusch.61. Tychsen.

20 A.I.358.371. Lange. Flora.l58. Warm.Frøpl.
137. Paa de store, grønne Enge foran mig
blomstrer violette Tidløs. Jørg.Ooethe-Bogcn.

(1913).151.
II

lieriil ssgr. som Tidiøs-draaber
(lægemiddel fremstillet af plantens frø (op-
løste i fortytidet vituiand). Nytteplanter.347),

-frø (Semen Colchici. Warm.Frøpl.138. Bille

Gram.Farmakognosi.(1927).121) ofl. II. Q)

-løs. adj. f'tids-. Scherfig.FF.18. LSal.XI.
536). (ænyd. d. s.; jf. I. -løs) I) iscer til

30 Ttd 4: som ikke er knyttet til, præget af, bun-
den af nogen bestemt tid (tidspunkt, tidsalder);

ikke tidsbunden; uafhængig af tid(en). (hin-

duerne) erkiende , . Tilværelsen af et evigt

Væsen, tidløst eller uden Begyndelse, lige-

som uden Indskrænkning. Jlfo/é./'.i 70. Kierk.

XII.174. Brandes.DD.182. Hun har vist mig
Veien til det tidløse Maal, til Nirvana. 076/.

Ve.331. Der gives Bøger, som er tidløse, fordi

de er skrevne for alle Tider. Roos.TL.47. jf.:

40 Harnack, der har fundet paa Frasen om
Evangeliets Tidløshed.Tilsk.1908.907. hun
(gled) ud i en dyb Tidløshed. JørgenNiels.

VU.35. 2) (1. br.) til Tid G: som er uden
(væsentlig) varighed, ikke omfatter ell. tager

(nogen væsentlig) tid; ganske kort(varig).

Brandes.Br.II.27. I Løbet af tidløse Oje-

blikke var Pladshundenes . . Kroppe inde
paa ha.m.ORung.I).126. jf.: (det pludseliges)

Ti d 1 s h e d. IIøffd.(VidSelskMedd. F. 1,2.39).

50 -mual, -nia&ler, -minut, -mærke,
-mreHMig, se Tidsmaal osv.

Tidning, en. [itibneiij flt. -er. (sv. d. s.;

sideform til Tiding; nu sj. (og som efterlig-

ning af SV.)) I) efterretning; tidende (1).

Cliiau.PT.143. Onde Tidninger have Vinger.

CBernh.NF.IX.218. Bagger. 1 1.288. Etlar.

au. 1.35.1 1. 121. 2) (dag)blad; tidsskrift;
tidende (2). (en) lærd Tidning. Rask.Br. I.

365. hans Billede kommer i Tidningcrne.

60 Hogan. II. 103.

Tid-nød, en. se Tidsnød.

t i-dobbelt, adj. {ænyd. d. «.) ti gange
gentagen; ti gange saa stor; ons. mere ubest.:

mangedobbelt. rAph.(1764). hun henkaster

XXIII. Anitrykt »^ « 194« 68
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rigtignok en Deel Penge til de Fattige, i det

Haab at faae en tidobbelt Erstatning i

Himmelen. Hauch.PF. 1.106. Bogen skal blive

min, om jeg saa skal betale den tidobbelt.

Gylb.TT.264. S&B. -doble, v. {ænyd. d. s.)

gøre tidobbelt; ogs.: mangedoble. Kragerne . .

har tidoblet deres Tal i de sidste ti Aar,

siden Godserne holdt op at give Skydepenge.
Rørd.JE.53.
Tid-punkt, -register, -resnin^, i'o

-ret, -rovende, se Tids-punkt osv.

tids, adv. [ti(5)3] (jf. Jesp.MFon.113).

(sv. tids nog, no. tidsnok, nt. tiednog, holl.

tijds genoeg; af (der er ell. vi har olgn.)

tids nok (svarende til ty. (dial.) zeits genug
(ell. der zeit genug^ haben olgn., egl.: nok

af tid; se Tid 9.2 og s) samt adverbiel brug

af gen. i udtryk som sv. (f) så tids, paa den
tid, bornh. d. s. (Esp.353), sommetids (se u.

somtid^, jf. ogs. betids, datids) i forb. tids 20

nok (ofte skrevet tidsnok^, i (fuldt ud) be-

timelig tid; tidlig nok; betids; ofte (spøg.,

tron.) om hvad der finder sted alt for tidlig

ell. overhovedet ikke (aldrig) burde finde sted,

er ubetimeligt.
|| (jf. Tid 9.2^ i upers. forb. m.

være. det er endnu tiids nok, drager ud, og
giører efter kongens ord, saa skal I leve.

lMakk.2.33(Chr.VI). Det er jo tids nok at

kaste Vrag paa Borgerfolk, naar du faaer

en B,3ing.Holb.HAmb.II.6. kommer vor Leie- 30

svend i Knibe, er det Tids nok at staae ham
hi.Grundtv.Saxo.1.70. (han) tænkte . . at

det endnu var tidsnok til at benytte sig af

Indbydelsen. Gt/i&.Z/Z.iSi. det er tids nok
at tage hatten af, naar man ser manden, se

I. Hat. 1.2.
II (jf. Tid 9.5j[ i forb. m. komme.

Mall.SgH.Fort.* 5*'. Som jeg seer . . kommer
jeg endnu tidsnok, mine Herrer, for at . .

takke Eder for godt Reiseselskab. /nj.jBikf.

1.41. *Tids nok dog kommer Vintersorgen. 40

Blich.(1920).XIY32. Vorherre skee Tak, at

vi kom tidsnok, for at hindre Gavtyvene
fra at gjøre en IJlykkel Etlar.F.41. Han kom
tidsnok med sin Fortælling (anbragte den i

Utide). FSO. Rørd.GK.U1.49(se u. Klem-
hærke^. han kom tids nok, som blev hængt
ved lys, se hænge lO.i. || i andre forb. *akl

man kan dog stedse tids nok å.øe\TBruun.
ST.169. *Vent . . og see, om ikke

|
Mit

Æresord jeg holde vil, da tidsnok
|
Du 50

Magten bruge k&n. Heib.Dv.l25. Saa maatte
han fortælle hende alt, og det vilde jo kun
bedrøve hende; hun fik jo tidsnok det hele

at yide.SvLa.HjG.421. (brændevin) er ikke

noget for en ung en som dig . . Du kan tids

nok faa Smag for det. AndNx.PE.II.235.
Esp.353. Feilb.III.791. \\ m. abs. anv., i

talem. *tidsnok er aldrig for silde. Grundtv.
PS. VII.196. Tidsnok (0: den, der altid

mener, at der er tid nok, at det er tids nok) fik 60

aldrig saaet. Ealleby.242.

Tids-, i ssgr. ['tids- ell. (i mere dagl.

ssgr.) 'tis-] af Tid |) ofte vekslende med Tid-
(og Tide-, s. d.), se u. Tid-kort, -krævende,

-løs (II), -vis samt (med Tids- som nu alm.
form) u. Tids-alder, -aldrende, -dommer,
-fæste (II), -givning, -løn, -maal, -maaler,
-minut, -mærke (II), -mæssig, -nød, -ord,

-punkt, -ret, -røvende, -tænding og ssgr.,

hvis 2. led begynder med s (som Tids-signal,

-skel, -skifte(nde), -skrift, -slugende, -spa-

ren(de), -spilde(nde), -svarende ofl.); jf. ogs.

tidlig og tidslig samt tid-fordrivelig, -for-

drivende over for Tidsfordriv.
|| foruden de

ndf. anførte kan nævnes mere tilfældige ell.

let forstaaelige (især ts) ssgr. (til Tid A-B^
som Tids-anvendelse, -beregning, -beteg-

nelse, -betydning, -deling (jf. -inddeling^
-forestilling, -fornemmelse, -maaling, -mel-
lemrum, -opfattelse, -sans, -udmaaling ofl.;

til Tid 4(8): Tids-betingelse, -betragtning,

-bevægelse, -dom, -fænomen, -kaar, -krav,

-kritisk, -maleri (jf. -billede^, -opgave, -ret-

ning, -roman, -røre, -røst, -skildrende, -skil-

dring, -smag, -træk, -vilkaar ofl. Qj -aand,
en. {sv. tidsanda; efter ty. zeitgeist, mode-
ord fra tiden omkr. 1800; jf. Tidens-Aand.
Kierk.XII.359; til Tid 4.8 og Aand 7.i) den

for en vis tid (tidsalder) særegne tænke- ell.

følemaade, mening, smag. (Kingos) af Tids-

Aanden vragede . . Psalmer. Ci<.iS27.fZtn-
go.ii). hvilke Misbrug der kan drives med
at paaberaabe sig Tidsaanden, have vi dag-
lig for 0ie.Heib.Intel.IV35. Tops.N.49(se u.

-svarende^, han bankede sine Folk — „og
det er, Fa'ne mig, mod Tidsaandens Krav".
Schand.BS.309. efter denne Verdens Tids^

aand (1817: Skik; Chr.VI: Hid). Ephes.2.

2

(1907). -adverbium, et. (gram.) d s. s.

-biord. Brøndum-Nielsen.SF.110. -afbry-
der, en. (elektrisk lyskontakt med) tids-

indstillet afbryder. TeknLeks.1.544. -afde-
ling, en. (sj.) d. s. s. -afsnit. Det er . .

Kirke-Aarets Begyndelse; og saa lidet end
denne Tids-Afdeling bemærkes i vore bor-

gerlige Forhold . . maa den dog her (0: i

kirken) være os mærkværdig. ilft/nsf.PrcBd.

1.3. CJ -afsnit, et. (jf. -afdeling^ især til

Tid 6-7: en del, et afsnit af den løbende tid

(aarenes række), betragtet som en helhed (af

ubestemt varighed); tidsrum; ogs.: tidsalder.

Naar store Tidsafsnit stilles . . for hans Blik.

HNClaus.Tale.(1843).4. det Tidsafsnit, han

vilde skildre. Z)rac/im.F.//.27i. Overskuds-

beregningen . . sammenligner en Bedrifts

samlede Indtægter og Omkostninger for et

Tidsafsnit (Maaned, Kvartal, A&i). MaxKjær
Hansen.Bedriftsøkonomi.(1928).107. jf. Tid

6.1: (han) havde helliget et Tidsafsnit af

sit Liv til et alvorligt Studium. ZterÅ;.X///.

63. O -afstand, en. (tid (6), der udgør)

afstanden ml. to tidspunkter. Brandes.Br.1.35.

trods Tidsafstanden fra Kingo (bruger nu-

tiden) i saa rigt Maal . . Kingos Psalmer.

OskAnd.(Kingo.Siunge-Koor .(1931). XIII). I

Banernes første Tid kørte Togene i Tids-

afstand, saaledes at intet Tog maatte afgaa

(før) en vis Tid (efter) det foregaaende.
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BerlKonv.XX.195. -alder, en. (f Tid-,

Lodde.NT.161.310). {ty. zeitalter; ;/. -old

og Verdensalder ; til Tid 6-7; især o ell.

hist.) I) (jf. Tid i) tidsafsnit med et vist

helhedspræg, udgørende en helhed i aarenes

række, en historisk periode, især knyttet til og

præget af en vis aandsretning , en generations

tidsaand, en levende persons virke; ogs. om
de i en saadan periode levende mennesker.

vor saakaldte oplyste Tids-Aldfir.Ew.(1914).

V.167. (jf. Oehl.Digte.(1803).242). har ikke

vor hele Tidsalder sammensvoren sig, for

at jage Forstand og Klogskab Fanden i

Vold? Skiiesp.X.8. Frederikke Brun . . var

den Sidste fra en lys og skjøn, en følgerig

Tids&ldei. Mynst.FrBr.l4. To Tidsaldre (o:

tiden før og efter 1800).Gylb.(bogtitel.l845).

Holbergs Tidsalder. (1700-1760.) A^MPe^./;^

137. Oplysningens Tidsalder. (1760-1800.)

smst.V/l.l. vi (lever) i Sportens Tidsalder.

NaturensV1916.230. de Dage skulde ihu-

kommes . . i alle Tidsaldre og Slægter (1871:
af enhver Slægt, af enhver Fsimilie). Esth.

9.28(1931). 2) (jf. Jordalder; geol.) geologisk

jordperiode. Uss.AlmGeol.79. 3) (jf. Tid 5.1

;

sj.) afsnit af et menneskes levetid; alder (2).

•mine Lapseaar!
|
Tidsaldren med de lange

Ilaandied. Oehl.F.(1816).232. -aldrende,
part. adj. (tlA-, JBaden.LatL.IJCl). (sj.)

som tilhører samme tid (tidspunkt, tidsalder);

samtidig; som subst.: tidsfælle. sa.DaL.643.
Leth.(1800). som subst.: hans Tidsaldrende
Svetom\is.JBaden.Overs.afSvetoniu8.I.(1802).

Fort.l. Q) -ang^ivelse, en. især til Tid 1:

angivelse af tid (tidspunkt, dato, klokkeslæt);

ogs.: angiven tid (dato, klokkeslæt). Kierk.

V 1.324. HandeUTekn.221. jf.: (stjernerne kom
til) at spille den store Rolle som Vejvisere

og Tidsangivere. Anton Thomsen. Religion

og Religionsvidenskab. (1911).23. -befra^t-
ninil^, en. {efter eng. time-charter; jf.

-fragt) T, 4^ til Tid 6, 10.2: befragtning

indgaaet for en vis periode (uge-, maaneds-
vis; jf. Maanedsbefragtning^. Scheller.MarO.

Uage.*303. jf. tidsbefragte. Scheller.MarO.
Tidsbefragter. HandelsTekn.282. -begi-
venhed, en. ^CD, nu 1. br.) til Tid 4.8:

(mere betydningsfuld) begivenhed i (sam)-
tiden. ConvIjex.XVll.359. de herværende
senere Tidsbegivenheders besynderlige Gang.
PNJørg.DegnensOptrædelse.(lS41).3. (D -be-
i:reb, et. I) til Tid (l-)6: begrebet om tid

(tidsbestemt udvikling, varighed olgn.). Først-

ningen er blot et Tidsbegreb, modsat Sidst-

ningen. /'i';A/tiH.»//.269. 2) (nu sj.) til Tid
4.8: begreb (forestilling, mening), som hører

hjemme i, er karakteristisk for en vis tid.

VSO. Et forældet Tidsbegreb, ilfO. -be-
grænse, V. (jf. -bestemme 1; Q) ell. fagl.)

især til Tid 6: begrænse (varigheden, gyldig-

heden af noget) til en vis tid (et vist tidsrum);

især dels i pari. tidsbegrænset brugt som
adj.: Hage.*533. tidsbegrænset Opholds-
tilladelse. LoviVr.S5»V,2SJS.^5. ;/. Tid 4.8:

det tidsbegrænsede i (klassikernes) Smag.
AetaJua.XVII,2.18. dels som vbs. Tids-
begrænsning. Hage.*533. jf. Tid 4.6: det
Historiske i Religionerne, i hvilket det Gud-
dommelige faaer endelig Tids- og Rums-
begrændsning. Brøchner.TF35. Q) -bespa-
relse, en. (jf. -sparelsej til Tid 6.1 og 9.7:

det at spare (vinde) tid; ogs. om den tid,

der spares (vindes). Heib.Pros.X.172. Køre-
10 planen (bliver) yderligere strammet saa-

ledes, at Tidsbesparelsen her bliver endnu
støTie.JernbaneT.*''/»1937.2.8p.4. jf. tids-
besparende. SLTuxen.Beretningom Under-
visn. iGymnasieskolerne. (1914). 116. AOlrE.
NG.315. -bestemme, v. vbs. -else (s. d.).

(jf. II. -fæste; CJ ell. fagl.; især som vbs.

ell. i perf. part. brugt som adj.) I) til be-

stemme 2-3: beslutte, fastsætte, vedtage en
vis tid (et tidspunkt, et tidsrum, en frist) for

20 noget (jf. -begrænse^, tidsbestemt Fordring.

MunchPet.BR.''(1940).reg. tidsbestemt Fæng-
sel LovNr.Wyil941.§2. 2) til bestemme 6;

spec. part. tidsbestemt brugt som adj., dels

til Tid 4.3: bestemt af (præget af, særegen

for) en vis tid (tidsalder); tidsbunden; tidS'

piæget. at overse de større Synspunkter for

de mindre, det algyldige for det kun tids-

bestemte. Tilsk.1902.524. VilhAnd.N.106. Th
AMull.UH.199. dels (jf. Tid 6-7;.- bestemt

30 af ell. m. h. t. tiden, tidsfølgen; kronologisk

(bestemt). Laaneord (falder) i følgende tids-

bestemte Grupper. Brøndum-Nielsen.GG.I.20

.

3) til bestemme 6, især 6.1 : (efter et skøn)

fastslaa, bestemme tiden for noget (den tid

(6.a), hvortil en ting, en begivenhed maa
henføres, til hvilken den maa antages at høre);

tidsfæste (1); datere. Spyd og Pilespidser

o. s. v., alt saavidt det kunde tidsbestemmes,
fra . . 10.—12, A&rh. HKjær.V0.174. Bille-

40 skovJ.II.1.24. jf.: De hos os indførte Gen-
stande, hvis Tid saaledes forud er bestemt,
tjener . . til at angive Tiden for de hjemlige

Sager, der findes sammen med de fremmede.
Saadanne indvandrede Tidsbestemmere
træffes i vore Fund langt tilbage i Bronxe-
åldiiren. SophMall. N.36. -bestemmelse,
en. flt. -r. ((O ell. fagl.) vbs. til -bestemino.

I) til -bestemme 1; ogs. om fastsat tid (fx.

betalings-, leveringstid). vAph.(1759). do i

50 Kontraktorne fastsatte Tidsbestemmelser.
Hage.* 236. 2) til -bestemme 3. 2.1) sva-

rende til bestemme 6.1. Tids-Bestemmelse for

det Nye Testamentes Høgcr. OGtildb.( bogtitel.

1785). Tids- . . og Stedsbestemmelse af

Sprogminderne. Br»ridum-Niel8en.QO.I.30.
||

(jf. Tid 10.1 ; især astr.) bestemmelse af tiden

(klokkeslættet) ved iagttagelse af himmellege-

mernes stilling. Heib.pTos.IX.54. LuplauJ.S.
95. jf. Tid 3.a: (gud) har skabt Maanen

60 til Tidsbestemmelser. Ps.l04.19(IAndberg).
Dagbogen . . opgiver (efterhaanden) ethvert

Datum, som om . . Tidsbestemmelser (o:

anførelse af dato) bleve ligegyldige. A!ierA;./.

282. 2.2) svarende til bestemme 6.3-8; spec.

68*
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(jf. Stedbestemmelse; gram,) om (sætnings-

led, der tjener til) angivelse af tiden (et tids-

punkt, et tidsrum). Ved Angivelse af Varig-

hed eller Udstrækning i Tid (hvorlænge?)

sættes Tidsbestemmelsen i Accusativ. Jlfadv.

LatSprogl.226. Mikkels.SproglS.87. -bille-
de, et. I) (især æstet.) til Tid 4(8): billede,

spec. : liUerær fremstilling, der giver en (karak-

teristisk) tegning ell. skildring af en vis tid(s

livsforhold, aandelige rørelser, sociale til- lo

stande olgn.), navnlig m. h. t. samtiden dl.

den nærmest foregaaende tid. HistTidsskr.

2R.in.477. Muld. Et Tidsbillede. P(m<Y%-
titeUSOl). VilhAnd.HP.oO. 2) (fot.) til Tid

6, 10.2: fotografisk billede, som tages paa tid

(28.3) (mods. Øjebliksbillede^, -bindeord,
et. (jf. -konjunktion; gram.) til Tid 1 ell. 6:

konjunktion (bindeord), der betegner tid (tids-

forhold). Mikkels.Sprogl.243. -biord, et.

(jf. -adverbium; gram.) til Tid 1 ell. 6:

adverbium (biord), der betegner tid (tidsfor-

hold). 8mst.222. -bisætning, en. (gram.)

til Tid 1 ell. 6: bisætning, der siaar som tids-

bestemmelse (indledt med et tidsbindeord).

smst.400. -blad, et. (efter (ældre) ty. zeit-

blatt; jf. -skrift; nu sj.) til Tid 3 (og lO.i;.-

periodisk udkommende blad (3.4); maaneds-,

uge-, dagblad. Dette Ugeblad . . synes at

ville fordunkle de fleste andre tydske Tids-

blade. lfei&.Pros.y///.532. Tidsblade saasom 30

„Flyveposten" og „Kjøbenhavnsposten*'.Py
Jac.Breve.129. Erslew.Suppl.il.500.546. (jf.

Blad 3,8^ i flt., om (aktuel) piece: disse Blade

(0: Mynst.Bidr.) . . ere Tidsblade, indrettede

efter den nuværende Tids Yilkaa.!. Mynst.
Bidr.3. -bombe, en. (til Tid 10.2^ ^tit tids-

indsiillet bombe, -brandrør, et. (til Tid

10.2 ;
;/. -Tøi) ^ brandrer med tidsindstilling.

OpfB.*IV,3.64. Scheller.MarO. -brev, et.

{ænyd. d. s.; hist.) dokument, brev (I.2), 40

hvorved noget tilsiges (forlenes) en for en vis

tid (6, 10.2), et vist aaremaal (mods. Livs-

brev^. KrErsl.KL.34.73. C3 -bnnden, part.

adj. til Tid 4(3): bunden til (specielt knyttet

til, særegen for) en vis tid (tidsalder). HSchwa-
nenfl.H.319. Mest tidstypisk og tidsbunden

ex (bogen) i sit Dydighedskrav.iScTjt/Jerg.DT.

83.
II

til Tid 6: tidsbestemt (1); tidsbegrænset.

tidsbundne Ydelser. HenryUssing.Da.Obliga-

tionsret.(1935-37).257. -bøje, v. vbs. -ning 50

(s. d.). (gram.) til Tid lO.e: bøje (et ver-

bum) i tid(er). den tidsbøjede (finite) vei-

ba.lfoTiQ.Skautrup.SprH.1.275. -bøjning,
en. (gram.) til Tid 10.6 : (et verbums) bøj-

ning i tider ell. det formsystem, der herved

anvendes, (et verbums) Tidsbøining (Con-

ing&tion). Molb.HO.79. VSO. Brier.Dansk.

(1941).19. O -bølge, en. til Tid 4(3):

biXledl., om stærk aandelig bevægelse (strøm-

ning, stemning) i tiden. Aaret 1848 . . et eo

Vulkan-Aar, hvori de store Tidsbølger ogsaa
skyllede blodigt hen over vort Fædreland.
HCAnd.ML.464. Skjoldb.KH.81. O -del,
en. til Tid B (6): del af tiden; (kort) tids-

afsnit. Rothe.EuropasLehnsvæsen.(1783).87

.

en særskilt Tidsdel af hele Tidsrækken.
VidSelskSkr.1,1.223. Tops.J.32. -digt, et.

(æstet.) til Tid 4.3: aktuelt, tidsbestemt (2),

tidspræget digt (som er et tidsdokument). Tre
Tiåsdigte.Kaalund.(bogtitel.l848). under Ind-

trykket af de overvældende Begivenheder
1864 kom (Chr. Winther) med i Strømmen
og skrev 'Tidsåigte. Brandes.DD.234. Rubow.
QejstligeogverdsligeBreve.(1937).101. -do-
kament, et. (jf. Dokument slutn.; æstet.)

til Tid 4.8: dokument, litterært arbejde, der

giver et tidsbillede ell. (i sin art) er stærkt

tidsbestemt (2), tidspræget. Winthers Novelle

(lader) sig læse som Tidsdokument.OT/ij/rcj/.

B.283. Bønnelycke.Lt.l34. jf.: Den heftede

bog, som den kom fra forlaget på udgivelses-

dagen, ubeskåret og ren, har meget for sig.

Den er . . et uforfalsket tidsdokument. P/cs-

ner.B.29. -dommer, en. (ogs. Tid-. AC
Meyer.Idr.II,8.81. Pol."'/^1936.7.sp.2). (jf.

Dommer 3 slutn. og Tid IO.2 ; sport.) person,

der fører kontrol med spilletiden ved en sportS'

kamp, starttiden ved kapsejlads, kaproning
olgn., udregner de af de enkelte deltagere op-

naaede tider m. m. IdrætsB.1.232. Gymn.II.
84. Scheller.MarO. -dræbende, part. adj.

(jf. -mord, I. dræbe 3.a og Tid 8.2; 1. br.)

om virksomhed (adspredelse): som (blot) tje-

ner til at faa tiden til at gaa, slaa tiden ihjel.

Jomtou.CM.288. -dræber, en. (jf. -dræ-

bende og -fordriver(ske) (u. -fordriv), -mor-

der (u. -mord^; nu næppe br.) person, der

blot har som maal at faa tiden til at gaa (for

sig selv ell. andre). Riegels.HS.III. 10. \
-drøje, en. (jf. I. Drøje 1; dannet som
modsætn. til Tid(s)kort^ hvad der tjener til at

give tiden (8) indhold, fylde. Blich.(1920).

XXX.187. -dæmpe, v. vbs. -ning. (jf.

-hemme og dæmpe 5.1^ til Tid 6-7, m. h. t.

et elektrisk kredsløb: (gøre skikket til at)

udskyde (forhale) en paavirknings resultat.

Motorskab med tidsdæmpet Nulspændings-
udløsning. DajBngTeAinO. som vbs.: IngBygn.
1942.204.sp.L

Tidse, en. ['tisa] (besl. m. Tidsel) 2f

tornet plante af slægten Hippophae L., spec.

arten H. rhamnoides L.: hav-, sandtidse.
JTusch.107. Funke. (1801).11.134. Lange.

Flora.310.

Tidsel, en. ['tis(9)l] flt. -er (Holb.

Metam.84. jf. Høysg.AO.49) ell. (nu) tidsler

(jf. smst.) ell. (nu ikke i rigsspr.) tidale

(Hørn.Moral.II.24. Holb.MTkr.472. Lodde.

NT.173. jf. H0ysg.AG.49 samt Feilb.; sml.

Brøndum-Nielsen.GG.III.24ff.27ff.) ell. (nu

især dial.) d. s. (Brors.135. Dumetius.III.3.

Birch.BibelskeHistorie.^*(1820).7. jf. Feilb.).

(glda. thistil, t(h)issel, tyzell (Sydrak.70) ofl.

(Brøndum-Nielsen.GG.11.65.125.305), sv. no.

tistel, oJdn. J)istill, it/. Aoli. distel, enj. thistle;

muligvis besl. m. II. stikke; jf. Tidse og tid-

slet)

I) ^ kurvblomsiret plante (med tor-
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nede, stikkende stængler og blade) af

slægten Carduus ell. (uden for ssgr. dog ikke

i nyere bot. spr.) af den tiærst<iaende slægt

Cirsium (der tidligere indbefattedes under
slatglsnavnet Carduus; jf. Ager-, Kaal-, Kær-
tidsel ofl.) ell. af visse (til sartitne gruppe
hårende) slægter som Carlina (jf. Bakke-,

Karls-, Kors-, So- (2), Stjernetidsel (2));

især tidligere ell. dial. ogs. om andre nær be-

slægtede ell. i det ydre lignende (især stikkende)

planter, saaledes af slægteme Centaurea (jf.

Stjern(;tidsel 1), Echinopus (jf. Kugletidsel

og Tidselkugle), Sonchus (se Svinemælk 3;
;/. Gaase-, Hare-, Skor-, So- (1), Svinetidsel^,

Eryngium (se Mandstro; jf. Blaa-, Hav-,
Klit-, Strandtidsel^, Dipsacus (se Karde-
bolle; jf. Kårde-, Kradstidsel^, om kaktus-

lignende planter ofl. (jf. Fakkel-, Melon,-

Pindsvinetidsel samt Festskr.Feilb.51. Nord.
KaktusTidsskr.III.(1924).12). I.l) i al alm.

JTusch. 51 ff. 230. 290^ vAph.Nath . VIII. 77.

Ijange.Flora.360. Warm.Frepl.i42. kruset

tidsel olgn., se kruset (1.6) osv. jf. Tidsel-

fnug, -lop (og ryge i): naar tidselen ryger,

er faaremælk god, se u. Faaremælk. 1.2) (jf.

bet. 1.8) med særlig forestilling om planten

som en stikkende, skadelig, besv<Bilig ukrudts-

plante, ofte i forb. m. Nælde, Torn olgn.

Torn og Tidsler (Chr.VI: torne og tidsler;

1931: Torn og Tidsel^ skulle voxe op over
deres Alteie. Hos.10.8. Kan man og sanke
Viindruer af Torne; eller Figen af Tidsler!

Matth.7.16. han (kastede) sig nøgen blant

Torne og Tidsler. Holb.Kh.366. •Græsset
voxer allevegne, |

Tidslerne man ikke luger,

Heib.Dv.ll2. *Roser voxe skal der, hvor
Troskab blødte (o: paa de danskes grav),

\

Tidsler der, hvor Troløshed (:>: holstenernes)

fandt sin Gr&vl Bødl.SamlD.258. af og til

vippede (høstkarlen) en Tidsel væk med . .

LoGn. JVJens. HF. 84. 'Marken bar ham
Tjørn og Tid»el.Th»glMrs.Dagene. (1905). 43
(jf.lMo8.3.18). tid8(e)Ien8 skæg, se u. I. Skæg
2.4. stikke (II.2.8) tidsler, (især landbr.)

bortfjertie tidsler (fra marken) ved at afskarre

dem (med et tidseljæm). (jeg ser) Drengene
gjva rundt og stikke Tidshr. Herd.DL. 16.

AndNx.DM.1.93. j|
ialem. tre ting er hvasse:

tom, tid.sel og ona kone. Mau.10403. Fruent
Tid.l770.nr.25.4.sp.2. bær asenet en guld-

sæk, dot æder dog tidsler, se u. Guldsæk.
tid.selen er koens hvedestrud, se livedcstrud.

„munden er som salaten," sagde manden,
han saa ci æsel æde tidsler, se Salat 1. se

ogs. Krist.Ordspr.350. Feilb. I.S) (jf. bet. l.a;

i sammenligning ell. billedl., især om mod-
øan^, ondskab, stridbarhed olgn. saadant et

Skrift var meget ufordoyelig for den da
levende Adel, og en grim Tidsel i derrs Ager.
CFRothe.MQ.1 1.565. vogt Dig for Fru Sig-

brit, thi hun er som en Tid.sel paa Marken,
et bevæbnet \]krud. Hauch. VZ. 164. Livet
viser mig kun Torne og Tidsler. Kofoed-Han-
sen. K.4. 1 1.219. jf. Tidselgemyt: du maa gøre

alt hvad du kan for at faa Tidslerne ud af

din vanskelige ^&tnr. Nalbatidiån.Bamdom.
(1915).106. 1.4) om figur, der ligner ell. er

et billede af en tidsel (l.i). Skotlændernes
Enblem er en blomstrende Tidsel. HCAnd.
TB.II.53. *Paa Ruden Tidselens Tegn han
(a: frosten) xidser.Holstein.MM.il.

2) (talespr.) en (afbrækket, i huden, kødet

fastsiddende) tom af en tidsel(s stængel,

iJB blade); tidseltorn (1). det var ikke tilladt

at tage en Tidsel ud af sin Yoed. Holb.JH.I.
195. han fik en tidsel i fingeren

| hans hæn-
der er fulde af tidsler

j

Tidsel-, t ssgr. (sj. Tidsels-. Tidsels-

blomstens (farver). KLars.Ix.34). af Tidsel

1; saaledes ogs. forsk, mere tilfældige ell. let

forstaaelige (især O ell. fagl.) ssgr. som
tidsel-agtig, -befængt (om kom(mark) olgn.),

-bekæmpelse, -blad, -blomst, -frø, -gruppe(n)

20 (af kurvblomstrede), -lugning, -plante, -rust.

03 -blaa, adj. blaa(violet) som tidslens

blomst. KLars.

I

X.34. -dtkgtfværmerf en.

(nu næppe br.) d. s. s. -sommerfugl, -svær-

mer. Obdrup.Sommerfugle.(1806).32. -dan,
et. ((enyd. d. s.; især QJ) d. s. s. -fnug.

Moth.T94. VSO. OrdbS.(sjæll.). i sammen-
ligning: 'Tydsk Klædning!, tydske Ord,

tydsk Sæd og Skik
|
Flyver som Tidselduun

i Høhøsttiden |
og fæster Rod og overgroer

30 vort L&nd.Recke.KM.41. -finke, en. (efter

ty. di3telfink(e); nu næppe br.) \. stillids.

vAph.(1764). Hornemann.HF.118. -tnng^
et. ^-fnok. Landbo. IV565). (jf. -dun og

Fnug 1.) om (tidselfrø med) fnug (haar,

dun), som tjener til at føre frøet af sted for

vinden, (en rede) fodret med ?"'jer. Tidsel-

fnug, Kjæruld. Bogan.II.98. AndNx.PE.II.9.
i sammenligning: 'og det blev Dands! Vi

foer afsted
|
som Tidselfnug i Blæsten. Bøgh.

40 NM.24. (jf. -top, Faaremælk og ryge 4)
talem.: naar tidselfnugget ryger, er faare-

mælk god. UfF. -tugif on. (zool.) d. s. s.

-sommerfugl. SeverinPetersett.Da.Sommerfug-

le.(1885).36. -semyt, et. (Q), efter Brors.)

om (person med et) stejlt, stolt, haardt, trod-

sigt, stridbart sind. •Forhærdede Tidsel-Ge-

mytter,
I

Saa stive som Torne og Støtter,

I

llvi holde I eder saa ranke | 1 Stoltheds

fordervede Tanke? firors.//. tre forhærdede

50 Tidselgemytter, hvis lav . . plejede at være
udendørs. Ni8l'et.S0.271. (Betty Nansen)
ejede det rette tidwl^emyt. RNeiiendam.
(Utterst.tidskr. 1943.360). -ffran, en. 3f gran

med meget spidse og stikkende nanle; Vicea

sitchensis (Hong.) Carr. IjandmIi.III.211.

Nytteplanter.397. -||;reb, en. (landbr.) greb-

formet tidseljæm. ljandbO.IV.569. -grøn-
nen, v. (sj., port.) skyde op (vokse op) som
skadeligt ukrudt (tidsler); billedl.: 'Kn grulig

M bister Grumhed |
Vil tidselgrønnes,

| Og
rædsomt snar sig reise

|
For Fredens liose.

Oehl.ND.175. -harve, on. (landbr.) rod-

ukrudtsharve til opharvning af tidsler olgn.

Landbo. IV.569. -Jtera, et. (jf. -greb, -spade,
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-stikker samt -tang; landir., gart.) et til af-

stikning af tidsler (ved ell. mider jordover-

fladen) anvendt redskab, bestaaende af et

jærn (i olm. som en mejselformet kniv) paa
et langt skaft. LandbO.lV.569. LSal.XI.605.
-kagle, en. ^ d. s. s. Kugletidsel. Horne-
mann.OP.*II.256. Lange.Flora.369. staalblaa

Tidselkngle.HeeAnd.AH.lOl. -lærke, en.

\ d. s. s. Kornlærke. Kjcerbøll.337. Feilb.

-somin erfngl, en. (jf. -fugl, -(dag)- lo

sværmer; zool.) dagsommerfuglen (takvingen)

Pyrameis cardui, hms larver findes paa
bladene af tidsel ofl. DanmFauna.IV53. Lie-

berkind.DVIIL79. -«>pade, en. (landbr.)

en slags tidseljærn. LandbO.IY570. -stik-
ker, en. (landbr., gart.) tidseljærn. EBoden-
hoff.LyseMinder.(1915).31. se videre u. Stik-

ker 2.1. -sværmer, en. (jf. -dagsværmer;
zool.) d. s. s. -sommerfugl. Bergs.MS.*II.176.

-tang, en. (jf. -jærn; landbr., gart.) redskab 20

til optrækning af tidsler. PDFaber.Redskaber.

(1835-36).v. LandbO.lV.570. -top, en. i

talem. (jf. u. -fnug/- naar tidseltoppen ryger,

(saa) er faaremælken god. AarbHolbæk.1912.
121. Halleby.65. || billedl. *Jeg meier Lastens
Tidseltoppe af. Søtoft.KH.71. *Som flam-

mende Ild griber Ondskaben fat,
|
æder

Tjørne og Tidseltop. EBrand.J.25. -torn,
en. I) torn paa en tidsel; tidsel (2). (drengen)
pillede en Tidseltorn ud af sin ene Fod. 30

ErlKrist.S.125. Elfelt.NB.109. 2) (1. br.) om
plante med skarpe torne, fx. (jf. Skovtidsel^

om kristtorn, llex aquifolium L. (JTusch.
113). mit Folks med Tidseltorn (1871:
Torne og Tidsler^ dækkede ioTd.Es.32.13
(1931).
Tids-enhed, en. I) (især fys., 0) til

Tid B (6): (lille) tidsdel, brugt som enhed
(2.4). Brandes.B.455. Tidsenheden (T) er

Sekundet, lig ^/»»too af en Middelsoldag. 40

Christians.Fys.722. 2) (æstet., sj.) til Tid
10.2: tidens enhed (l.sj. StSprO.Nr.172.27.
-farve, en. (jf. -kolorit, -tone; æstet.) til

Tid 4.3, m. h. t. skildring (af en ældre tid),

fortælling, drama osv.: særlig farvetone, kolo-

rit (2), der svarer til vedk. tids (tidsalders);

historisk kolorit. Diktionen i en Roman, der

foregaar 1814, har end ikke den ringeste

Tidsfarve. Brandes.VI1.706. Oelsted.JVJen-
sen.(1938).51. -fast, adj. (jf. stedfast; 50

1. br.) (sikkert) tidsfæstet. AOlr.DH.1.7.
-fjern, adj. ((3, 1. br.) til Tid 4.3: som
staar samtiden(s forhold) fjernt. Ernst von
der Recke med sine tidsfjerne og lidet aands-
fængende Ridderspil. DanmarkiFest ogGlæde.
V(1935).201. -fjerne, et. (jf. I. Fjerne;

O, højtid., 1. br.) til Tid 6-7, om en fjern fortid

ell. fremtid, dette Folks Begyndelse (blev)

rykket tilbage i et aldeles ubegrænset Tids-

fjerne. Vodskov.SN.LXVlll.
Tidsfordriv, en (Moth.T94. Holb.

Masc.II.3. Wess.198. Kierk.VI.80. VSO.
MO. Saaby.'') ell. (nu mindre br.) et (Ew.
(1914).I1.21. Grundtv.PS.IV218. Hrz.XII.

67. Stuck.FO.207. JVJens.HF.79). ['tifts-

fcoridri'v, ogs. (dagl.) 'tis-] (jf. Jesp.Fon.90).

ftt. (nu sj.) d. s. (JSneed.I.350. CPRothe.MQ.
1.466. Skuesp.V435) ell. f -e (Holb.Masc.
II.3. FruentTid.l770.nr.25.3.sp.2) ell. f -er
(LTid.1736.285). (ænyd. tid(s)fordriv(e), sv.

tidsffirdriv, no. tidsfordriv; fra mnt. tit-

fordrif, holl. tijdverdrijf, ty. zeitvertreib,

jf. fr. passetemps (eng. pastimej samt Tid-
kort og tid-fordrivelig, -fordrivende; til Tid
(6.2 og) 8.3 og fordrive 2.8; » alm. spr. især
anv. (i ent.) uden art., navnlig m. præp.}
det at fordrive tiden; (lettere) virksomhed,
som man øver (blot) for at fordrive tiden, faa
tiden til at goa (paa en behagelig maade),
udfører (blot) for sin fornøjelses skyld; ad-
spredelse; morskab; ogs. (især tidligere)

om ting olgn., som man bruger for at fordrive

tiden, sysler med i sin fritid, for sin fornøjelse,

(jf. m. h. t. nærstaaende synonymer: Den
blotte Tidsfordriv betegner . . den ringeste
Grad af Fornøielse, der ikkun tiener til at
udfylde en Deel af Hviletiden. P£ilfu«.»S2.
Navnene „Tidsfordriv", „Adspredelse", „For-
nøjelse" eller „Morskab" betegner . . tre

Trin i Maaden at udfylde den Tid, da man
ikke er optaget af egentligt Arbejde. VortHj.
1,3.42).

II
i al alm., fx. i forb. som fdet er

olgn.) en (ell. et; blot (Ew.(1914).III.249),
behagelig(t) (Robinson. 1.4. Hrz.V.132),
flygtig(t) (Ew.(1914).V207. Oehl.(1851).
XXV193), uskyldig(t) (Stub.76. Hauch.
DVI.38) tidsfordriv, finde (Ew.(1914).
11.21) ell. have (Brors.7) en (ell. et)

tidsfordriv i, især tidligere: gøre sig
en tidsfordriv af (Adr.^*/il762.sp.l. Ew.
(1914).IV34) noget olgn. Jeg er fremmed
her paa Stæden, og har ingen Tids-Fordrif,

uden hvad disse gode Folk (0: hans værts-

folk, som tager ham med paa besøg) for-

skaffer mig. Holb.Jul.13sc. *Paa Veggen
snapper han sin gamle Tids-Fordriv,

|
Det

lange rifled Jern, sin Øxe og sin Kniv.
JFriis.39. jeg (er) kied af den Tidsfordriv,

som fordrev Tiden paa en alt for ynkelig

Maade. Zefhte.Poes.246. disse Verdens Her-
rer! naar de synes at tilbede os (0: kvinderne),

er det kun en Tidsfordriv, en Adspredelse,

de søge. Ing.VS. 11.62. *Det er den herligste

Tidsfordriv,
|
At agte paa Dyrenes Færden

og Liy\ Kaalund.FB.lll. (drengen) beskæf-
tigede sig meget længe med hvert enkelt

Tidsfordriv. jyjens.^F.7P. jeg kender . .

ikke noget behageligere Tidsfordriv end at

se andre årheide. Bergstrøm.KD.6. \\
(uden

attrib.) m. konj. som (4). som tidsfordriv

(betragtet) kan det være meget godt I

m. h. t. dyr (en hjort): Med sænket Hoved
gik han,

|
Og sindig her og hist

|
Som Tids-

fordriv sig fik han
|
Et Blad, en Eneqvist.

'Winth.HF.305. \\ m. præp. for. hvo kand
nægte, at Amphitruo og Menechmei ere jo

skrevne alleene for Tidsfordriv (0: for andres

tidsfordriv). Holb.JJBet.02". »God Ville me-
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get giør for andres Tidsioidiiv.Falst.Ovid.41.

(nu) spee. m. het.: for sin egen fornøjelse, til

adspredelse for sig selv. jeg spiller kuns for

Tids-Fordriv, ikke for at vinde Fenge.Holb.

11J.I.5. Skue8p.V265. Høkren med sin

Viv
I

Gaaer for Tidsfordriv
|
Med sin sølvbe-

slagne lAeTskumsipihe.PMøll.ES.1.46. LollO.

Il m. præp. til. *Et Ord opfundet til en
Læsers Tidsfordriv,

|
Har kostet sin Skri-

bent tit et bedrøvet Liv.Worm.Sat.S?. Hun
skienkte sin Husbond Sønner to | Til Gam-
men og Tidsiordriy.Oehl.Digtn.I.OS. *Jeg
ønsker mig en yndig Viv . . | Hos hvem,
til salig Tidsfordriv,

|
Jeg spøge kan i Skjøn-

heds \TiQe.Heib.KII.51. »Mester Jacob (sad)
med Risp og Syl og Kniv,

|
Og floitede sin

Vise alt til sin TidsioTdTi\.Winth.D.(1832).

272. Si&B.
II

jomfru Tidsfordriv, (jf.

Tidsfordriver ndf.; spøg., nedsæt.) betegnelse

for en ørkesløs kvinde, som faar tiden til at

gaa med unyttig syssel. „Det er nok Jomfru
Tidsfordriv, som hænger (o: staar og driver)

der henne i Vindueskarmen," plejede Tante
Soffy at sige. „Hent Din Syæske og bestil

noget." QyrLemche.NB.56. spec. som navn
paa en kbh. kvindelig original (f 1907): Før
ognu.191 5.nr. 4. 3. Da jeg fandt (hønen), saa
hun skrækkelig ud, ældet, forgræmmet og
forhutlet — en tro Kopi af salig Jomfru
Tidsfordriv, skuttende sig paa en Bænk i

Kongens Y{Kve\AStrøm.LV.12. NisPet.Mule-
posen.(1942). 114.

\\ jf. Tidsdræber: de
bridgespillende Tidsfordrivere. i?S't7^eftor(7.

Mauritiu8.(1928).14. Kongen (har) en Næt-
ternes Tidsfordriverske (o: en elskerinde).

KMunk. I) (1. 18.

t tidii>ford«rveiide, pari. adj. (jf.

Tid 8.a og fordærve 2.i) d. s. s. -spildenae.

de lærde Benedictinere (har) Dispensation
for Messer og anden tidsfordervende Kirke-
gang. Oram.Brcvc.^i. -forhold, et. ^qj ell.

fagl.) spee. (jf. Stedforhold^ m. fig. anv.:

I) (jf. Tid 1 03 6 samt III. Forhold Z) om
hvad der vedrører tiden (et tidspunkt, et tids-

rum), fx. (jf. -bestemmelse 2) gram.: MO.^
bisætninger . , der udtrykker tids- og aar-

8ag8forhoId.3fflH/^^t«^Z)F.97. 2) i flt., til

Tid 4.8, om de for en tid (vedk. tid) særegne
forhold (III.4); tidsomsiændigtwder. Lov-
ho.stemmelser, som — tildels under de sørpc-

liRHte Tidsforhold — have fundet Indgang
hoR o%.Ij(hm.III.88. Tidsforholdenc (har)
haft en mægtig Indflydelse til at fremme
den første Menigheds Liv. JakKnu.LF. 167.

•forløb, et. (jf. -løb 1; Q) ell. fagl.) til

Tid 6-7, nm det forhold, at tiden forløber;

spec. (jf. Tid ICa^ om (forløbet af) et vist

(h^ftemt) tidsrum, tidsafsnit, saafremt det . .

ikke skulde være mueligt, inden bemeldte
Tidsforløb, at bringe de indklagede Sager
til Knde.iStampe.1.268. Omdrejningerne i en
givpn Tid . . findes ved at aflæse Tællc-
maskinen ved Tidsforløbets Begyndelse og
S\atning.Skib8Mask.l09. -form, en. (gram")

tid (10.6). Rask.Br.1.388. vi faa . . 7 Tids-

former. MEMatthiessen. Da. Sprogkere.(1896).

18. MøllKrist.DF.36. -forretning, en.

Y forretning afsluttet ,,paa tid'' (se Tid 28.8;

;/. -køb samt Terminsforretning). Hage.*554.
-forsili^rinj;, en. (jf. -police og Tid IO.2;

forsikr.) søforsikring gældende for en bestemt

tid (mods. Rejseforsikring^. ForsikrL.136.

-forskel, en. spec. (jf. Tid 10. 1 ;
geogr., ^)

10 om (geografisk) længdeforskel. Harboe.MarO.
439. Scheller.MarO. f -forvant, en. (efter

ty. zeitverwandter) d. s. s. -fælle. JBaden.
(KritiskJournal.1770.71). Mynst.(Ørst.Br.I.

184). -fragt, en. ^ til Tid IO.2: fragt

(1.1 ) ifølge tidsbefragtning. Scheller.MarO.

Sindballe.Søret.(1936-38).381.-tremli.ald-

ning, en. (fot.) til Tid IO.2: fotografisk

fremkaldning i tank. Foto-Leks.55. -frist,
en. (især O ell. (spec.) jur.) frist (II.l(-3)),

20 navnlig med forestilling om tidsbestemt kon-

traktforhold (og særlig retsvirkning); termin

(1). Grundtv.Saxo.III.403. Kun paa visse

Tidsfrister . . overtog (Augustus) Stats-

styrelsens Møie. Mynst.Bispepr.(1850).4. de
var istand til at ansætte deres Stævnemøder
med nogle Minuters Varsel, ikke længere
Tidsfrist end Hellen behøvede for at naa
(derhen). EBrand. UB.137. JurO.(1934).146.
03 -fælle, en. (;/. -aldrende, -forvant og

30 ty. zeitgenosse ; < SSB.) til Tid 4.8 og 6.1

:

person, der tilhører samme tid som en anden;
samtidig, ved at fatte den ny Literatur-

strømnings Idé og Retning, viser (Baggesen)
hvor højt han . , staar over sine Tidstæller.

HSchvoanenfl.(Bagges.Digte.(udg.l890).xvil).

Grønb.LN.27. I. -fæste, et. I) (jf. I.

Fæste 1.2; 03, mindre br.) om (hvad der

tjener til) tidsfæsteise af noget. Der er Intet

i Vejen for, i et Landskabsmaleri at give

40 nøje Tidsiæstc.Rørd.(Samfundet.^*U1900.1.
sp.6). Rønnebærrene kan ogsaa bruges som
Tidsfæste; thi man siger paa Nordfyn:
„Rønnebær rød, duer Rugen til Brød."-4x
Lange.FP.97. 2) (jur., l. br.) mods. Arve-
fæste, om fæste (1.8.1 ) paa tid (IO.2, 28.8);

tidsbegrænset, tidsbestemt fæste. Tidsfæste og
Livsfæste have mange slette Egenskaber.
Rigsdagst.F.1905/06.sp.2920. II. -fæste, v.

(ofte tid-. ADJørg. 1.387. TroelsL.V11.71.

50 Brande8.NG.164. Brøndum-Nielsen.PM.194.
198). vbs. -else (EllenJørg.H.127. OFriis.

Litt.129), jf. I. -fægte. I) (jf. II. fæste 3.8;

især fagl., hist.) fastslaa, bestemme tiden (5.2)

for noget; tidsbestemme (3.1 ); datere, en Ud-
viklingsgang, hvis enkelte Trin endnu ikke

med Sikkerhed lade sig tidsfæste. Troci«/>.

XIII.61. Den ældste tiasfæstedo omtale af

Frodes guld-malende kværn findes i et digt

om Krik h\oda\i9e.AOlr.DH.I.280. tidsfæste

60 Begivenheder og Stemninger. /:Ja«d.O/./87.

Vi kan . . tidsfæste disse Viser til omkring
Aar l2(M.OFriis.Litt.l30. 2) (sj.) til II. fæ-

8te 4.1 : træffe (bindende) aftale ell. beslutning

om tiden (tidspunktet) for noget; tidsbestemme
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(1). i 680 f. Kr. tidsfæstedes de isthmiske .

.

Fester og Lege i Overensstemmelse med det

olympiske Zeusterapels Præsteskab. FrPoul-
sen. DG.73. -fødsel, en. (poet., sj.) til Tid

4(6): tidernes begyndelse. *Hvem af Aser

ældst
I

Eller af Ymers Sønner
|
Blev til i

Tids-Fødsel (oldn. orig.: i irdaga.)? Sandvig.

Edda.1.118. Oehl.ND.187. O -følge, en.

I) til Tid 6-7: begivenheders, fænomeners tids-

bestemte rækkefølge; kronologisk orden; kro-

nologi (2); tidsorden; navnlig i præp.-forb.:

efter tidsfølgen (Wors.Sd.5. Brandes.II.

438), i tidsfølge (JLange.11.228) olgn.

vAph.(1759). (jeg har) iagttaget Tidsfølgen

i de irlandske Krige. Blich.(1920). 1.23. Ud-
valgte Pennestrøg ordnede efter Tidsfølgen.

BlokTøxen.(bogtitel.l824). (de) Begivenheder,

som høre til denne Historie (bør) fremtræde

efter deres Tidsfølge.Goldschm.SF.327. Tørve-

moserne (giver) klare Oplysninger om Skov-

træernes Tidsfølge. -Fre»i.Z)iV^.357. (Snorre

har) en fastbygget Tidsiølge.DanmRigHist.

1.715. 2) (1. br.) om (lang) aarrække, tid (6);

tidsrække (1). nye Indvandringer . . ere fore-

gaaede lidt efter lidt gjennem lange Tids-

følger. Trors.50.28. SophMiill.VO.8. -giv-
nine, en. (Tid-. DSB.OrdreK.39). (især

jærnb.) til Tid lO.i: meddelelse om nøjagtig

tid (klokkeslæt); afgivning af tid (tidssignal)

(til stationer paa jærnbanestrækningerne).

DSB.Tjen.1.47. -gran, et. (jf. -prik; poet.,

sj.) til Tid 6-7, om en (uendelig) kort tid,

et nu, et øjeblik. *et Tidsgran kan forvandle

I
Til Vished Txiwl Bredahl.Y222. -grænse,

en, (især fagl.) til Tid 6: tidspunkt, der dan-

ner grænse for et tidsrum. MO. de i Mar-
ginen angivne sandsynlige Tidsgrændser for

(brevenes) Udstedelse. Da. adelige Brevkister.

(1897).iii. 1531 danner . . tidsgrænsen nedad
JEor alle sknesTpillene. Brøndum-Nielsen.SF.
135. -gudinde, en. (efter gr. hora (fit.

hdrai^ se Stundgudinde, jf. I. Time 9; til

Tid 3 0^ 7; mytol., poet.) gudinde for aarets,

døgnets tider, for tidernes vekslen. Guido
Renis herlige Platfond-Malerie : Aurora, hvor
Tidsgudinderne dandse om Solvognen. 7/C

And.Imp.I.155. PalM.TreD.109. -gyldig,
adj. (tu, mindre br.) til Tid 4.3: som har

gyldighed for en vis tid (for vedkommende tid),

er fyldestgørende som udtryk for den. I Rah-
beks Forfatterskab møder vi . . den mest tids-

gyldige Skildring af Rationalismens Kvinde-
ideal. Zt/rre.iia;jfceA;.('i924;.2i(?. jf. Tidsgyl-
dighed. Schyberg.DT.238. -hemme, v.

d. s. s. -dæmpe. IngBygn.l942.89.sp.2. -hi-
storie, en. (jf. -krønike; O (lidt gldgs.)

ell. fagl.) til Tid 4.3: en vis tids (spec. sam-
tidens) historie, (navnlig i best. f.). vAph.

(1759). Ni Aar ere gaaet siden (1846), rige

Aar i Tidshistorien, alvorlige og store Dage
for 'Da.nm&x\i.HCAnd.ML.393. et lille Stykke
Tidshistorie fra Deres Ungdom. Brandes.Br.

1.213. HistTidsskr.10R.V795. -historisk,
adj. (m ell. fa^l.) adj. til -historie. En Slags

Fremstilling af de mange Betydelige, mit
Livs Vei førte mig sammen med . . maatte
have en Slags tidshistorisk Interesse. J7C
And.ML.554. efter 1866 . . skrev (Gregor
Samarow) sine interessante tidshistoriske

'RomSi.ner.JLLybecker.Erindringer. (1918). 25.
-hjul, et. (jf. Tid 7.i

;
poet.) i best. f., d. s. s.

tidens hjul (se u. Hjul 6). *Tidshjulet drejer

sig trægt og tungt. Ploug.ND.222. Schand.

10 SD.175.
Tid-signal, et. se Tidssignal.

Tids-inddeling, en. I) CJ til Tid 3

og 7. Kierk.P.III.216. en ny Tidsinddeling

efter Planeternes Antal. TroelsL.*XIII.29.

hun (overholdt) saavidt muligt en bestemt
Tidsinddeling af Dågen.Pont.LP.VIII.168.

2) (hist.) til Tid 4.3. Tabellerne i den tU

Skolernes Brug nye udkomne Fædrenelan-
dets Historie ere fulgte, for ikke at forvilde

20 den Unges Hukommelse med nye Tidsind-

delinger. i¥a^.S'sfI?.**i^ Warm.P.l. -ind-
stille, i'. (0, ^) indstille (til at virke) paa
tid (10.2, 28.3); især i part. tidsindstillet
(brugt som adj.) ell. som vbs. Tidsindstil-
ling, en tidsindstillet Bombe (jf. Tids-

bombej. Pol.^^U1940.1.sp.4. Pengeskabslaase

med Tids- Indstilling (jf. Tidslaas^. TcfcnLefcs.

1.544. man (kan) tidsindstille (sprænglad-

ninger) paa tolv Timer. OleJuul.DerødeEnge.

30 (1945).185. -interesse, en. (jf. Inter-

esse 6; jur.) til Tid 6.1 : godtgørelse for et

ved en forsinket ydelse forvoldt tab (beregnet

efter vedkommende tidsrums varighed). Las-

sen.AO.*439. -jævning, en. (jf. -ligning,

-udjævning; astr.) til Tid lO.i: forskel mel-

lem middeltid (4) og sand (sol)tid (tids-

ækvation). SaUV791.
Tid-skel, -skifte ofl., se Tidsskel ost;.

Tids-kløft, en. (G), mindre br.) især

40 til Tid 6.1 : større (adskillende) tids(mellem)-

rum. MO. PalM.IL.II.493. -kolorit, en.

(æstet.) d. s. s. -farve. BerlTid.*U1906.Aft.l.

sp.5. den vpperlig gennemførte Tidskolorit

(i „Marie Grubbe").EThoms.DL.48. -kon-
junktion, en. (gram.) d. s. s. -bindeord.

Brøndum-Nielsen.SF.55. -kort, en. se Tid-

kort.

Tid-skrift, et. se Tidsskrift.

tids-krævende, part. adj. se tid-

so krævende, -krønike, en. (nu ruBppe br.)

d. s. s. -historie. Atnberg. MO. -kugle, en.

(jf. 1. Kugle 1; især 4^; til Tid lO.i: kugle,

der tjener som tidssignal. Scheller.MarO.

LuplauJ.S.99. -kæreste, en. (sj.) til Tid

^6 og) 10.2: kæreste, so7n man har for en

(kortere) tid (i et løsere forhold). For en

Tidskiærestes (eller paa franskdansk for en

Amourettes) Skyld var han ikke tilstede.

Tode.Mus.191. -køb, et. (til Tid lO.a;

60 jf. -forretning samt Dagkøb^ Y d. s. s. Le-

verings-, Terminskøb. Lassen.SO.109. Sal.

XI.246. -laas, en (Tid-. HJensen.De for-

dømtesBrigade.(1910).157). tidsindstillet

laas; kronometerlaas. OpfB.*IY626. -lag,
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et. (jf. Lag 4.a; ikke i olm. rigsspr.) i forb.

$om ved dette tidslag, paa denne tid

(3, 28.1) af aaret olgn. For tyve Aar siden,

ved dette Tidsla^. Draehm.STL.160. -lede,
en. (if. Tid 8.4 ; nu næppe hr.) lede, fremkaldt

af, at tiden falder en lang; kedsomhed. JBaden.
DaL. OWolff.Hist.Ordbog.I.(1807).Fort.xil.

et Vandfald . . paa femten Trappetrin — af

Tidsiede talte jeg dem adskillige Gange.
Blich.(1920).XV142. VSO. MO.
tidslet, adj. ["tisla/] (til Tidsel 1; især

landbr., dial.) om mark, kornneg olgn.: fuld
af tidsler. Rørd.JU.II.309. UfF. (jf. Tidsel

1.3^ billedl.: Ogsaa i Satans tidsiede Ager
kan Troens Roser gio. ErlKrist.S.101.

tidslig, adj. ['tidsli] (til Tid (A-B); o,
J. br.) d. s. s. tidlig 1. enhver forestillings-

reproduktion antager . . een af de tre for-

mer: tidslig og rumlig berøring og lighed.

AlfrLehm.Overtro.*l.(1920).14. Paa hvilke 20

Forhold kan Forvaltningslove i tidslig Hen-
seende anvendes? PowiArtd./^.30. tidslig Ud-
strækning, smsf. det Tidslige som Begreb.
Cit.l936.(Kierk.XV746). jf. Tid 4.8: de sær-

lige . . nationale og tidslige Vilkaar. UBirke-
dal.(DTidsskr.1899.519). Personernes Sprog
er tidsligt, lokalt og socialt nuanceret.
Rubow.SP.225.
Tids-lisnins:, en. (nu næppe br.)

d. s. s. -jævning. Convfjex.XVII.365. -linie, 30

en. spec. (jf. Tid lO.i; fagl.) om linie, der

(paa et kort, en globus) forbinder de steder,

hvor jordskælv indtræder samtidig. Sal.IX.
980.

tid-slagende, part. adj. se tidsslu-

gende.
Tids-lukker, en. (jf. Tid IO.2 slutn.

og I. Lukker 2; fot.; mods. ØjebUksiukker^.
Uaandv.29. -længde, en. (Q) ell. fagl.) en
tids (et tidsrums, en tidsdels) længde (varig- 40

hed). vAph.(1764). en Expedition af en
vis Tidslængde. PhysBibl.V 1.5. VSO. MO.
Ugeskr.fRetsv.l944.B.2. -løb, et. i) (jf.

-forløb samt ty. zeitlauf) til Tid 6-7 og II.

Løb 6.3. I.i) (sj.) tidens forløb, fremad-
skriden. Køverpræsten sad, med Øinene
fæstede paa Uhret, uden at bemærke Tids-

løbet, fordybet i sig se\\.JBehrend. Røver-
præsten.(1842).335. 1^) (m, nu 1. br.) et

(vist) forløbende ell. forløbet tidsrum; tids- 50

afsnit. vAph.(1764). Iliint Tidslob kalde vi

Frederik den Siettes DAge.Afynst.lJrMaria.3.
Stykket var ikke inddeelt i Acter, men i

Dage, mellem hver var der et Tidsløb af

femten X&T.HCAnd.Sk.44. det lange lange

Tid.sløb Hom fik aldrig Ende — Evigheden.
AndNx.PE.I1.221. I| i præp.-forb. de fleste

Udbyggersteder ved Lyngsiden ere fra «t

langt nyere 'Tids\»b.PNSkovfjaard.IfS.43.
Hun nød under dette Tidsløb kun lidet. //er- 60

holdl.liU.114. Det kan , . være af stor Vig-

tipihed for en Præst . . efter et vist Tidslob at

blive forflyttet til en anden Menighed. Afart.

Denda.FolkekirkesForfatn.(1867).76. især (jf.

II. Løb 5.3^ m. præp. i: Politivennen.1801.
2262. Julen var forhaanden. Jeg havde roet
mig til et Par Ugers otium, da jeg i dette
Tidsløb tænkte at fuldende min Doctor-
disputats.Blich.(1920).XIX.45. i Tidsløbet
fra 20 til 28 Noxhi.MR.1841.316. I dette
omtalte . . Tidsløb har jeg været oppe i

^oxge.Bøgh.(GadsMag.l927.46). 2) (sport.)

til Tid 6 og 10.2 og II. Løb I.2: (vædde)løb,
hvorved deltagerne starter etikeltvis (med tids-

mellemrum), saaledes at løbets tid maa tages

(beregnes) for hver deltager. Vædløb.68. -løn,
en. (^Tid-. BerlKonv.1.427). (fagl.) til Tid
6.1 og 10.2: arbejdsløn beregnet efter den an-
vendte tid (time-, dag-, ugeløn). JurFormular-
bog.^512. MaxKjærHansen.Bedriftsøkonomi.
(1928).188. -løs, adj. se II. tidløs, -maal,
et. I) 03 til Tid 6-7. I.I) maal for ell. paa
iiden(s varighed). Olufs.( VSO.). TroelsL.II.

171. 1.2) et vist (afmaalt, udmaalt) tidsrum,

tidsafsnit; tidemaa,l. det os tildeelte Tids-
maal tillader ikke at dvæle ved dette Fore-
tagende. Mo/6.Z>ai^.66. et lille tidsraål. 40/r.
DH.II.87. jf. Tid 6.1 : Just som vort Tids-
maals Skygge (eng. orig.: old age^ frem
skal dxB.gG.Drachm.DJ. 1.220. 2) til Tid lO.a.

2.1) (især j^) om takt(tider). Tidsmaal, det
samme som Bevægelse. ilfusifcL.^iS(?i^.259.

;/. bet. 1.2: et Tidsmaal af to heele Takter
i Musikken. Dandsek.(1801).20. 2.2) (fon., nu
mindre br.) (vokal)kvantitet. EJessen.(TfF.
2R.I.202). VilhThoms.Afh.n.97. Mikkels.
SproglS.7. -maaler, en. (1. br. Tid-,
VSO. MO. se ogs. u. bet. 2). I) (nu sj.) om
person; til Tid lO.i, om person, der maaler
ell. bestemmer tiden ved væddeløb, kaproning
olgn. (jf. Tidtager; ; IdrætsB.1.232. 2) (jf.
-viser; cp ell. fagl.) til Tid 3, 6, 7, lO.i:

redskab, hvormed tiden(s gang) maales; især

om ur olgn. Mr. Ilarrisons Forsøg til Læng-
dens Opfindelse formedelst et Uhr eller en
Tidmaaler. CCLous. (bogtitel.1768). CBernh.
GM. 1. 100. et Timeglas, som her var den
eneste Tidsm&&ler. Hauch.MfB.16. Urmage-
rens utrættelige Tidsmaaler meldte halv
otte. PEBemon.P.207. LuplauJ.S.98. || med
videre anv. Disse Steen besluttede han at

gjøre til sine Tidsmaalero, ved Dag for Dag
at lægge Sten paa Uteen. PalM.UK.80. de
fagre Tidsmaalere, der med bristefærdig

Knop, med udfoldet Blad og modnende
Frugt betegnede Aarets fremskridende Gang.
PIlans.KK.ZGl. AOlr.DII.11.32. -mangel,
en. (jf. -nød; sj.) mangel paa tid (9). vAph.
(1759). D&H. -minut, et. (1\A: VSO.
MO.). (astr.) d. s. s. Minut 2. Sal.XII.850.

-mon, et. (sj.) til Tid 6-7 (og I. Mon
'å.'i): tidsmaal (l.i). Maanen viste sig rund
(12 gange) i det Tidsrum det tog Solen
at furskyde sig i Synskredsen og vende
tilbage til sit Udgangspunkt igen . . med
dett<^ . . Tidsmon lærte Fyr at maale ogsaa
sin egen Tilværeliiii.JVJens.TL.lOS. -mord«
et. (jf. -dræbende og Tid 8.3; sj.) om det

XXIII. Bentrykt *•/« 194« 69
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(der tjener til) at slaa tiden ihjel; (slet) tids-

fordriv. Rahb.(Wess.SkrivterM.(1799).xil).

Spil og Sviir og . . saadan Tidsmord, som
spilder Søvn, Formue, }ielhTed.Blich.(1920).

XVI.49. jf. -dræber: Søvnen, denne Tids-
Morder som berøver Sielen sit halve Liv.

Junge.68. I. -mærke, et. ('Tid-. Holst.R.).

I) (jf. Tidemærke^ Qj især til Tid 4.3: et

for en vis tid særegent (tidsbestemt, tidsbestem-

mende) mærke ell. præg. sit ulykkelige Navn og

et Par andre saadanne Tidsmærker uagtet,

torde (Tullins digt „Grillicander") henhøre
mellem de meest horatsiske Digte, vor poe-

tiske Litteratur har at hem\ise.Rahb.LB.
11.210. VSO. MO. OskAnd.(HistTidsskr.

IIR.I.12.67). 2) (nu næppe br.) et (ved et

tidsmærke (1) karakteriseret) tidsrum. Fra
denne Clodovæi Omvendelse regnes en nye
Epocha, eller Tiids-Merke udi den Franske
Ristone. Holb.Kh.350. II. -mærke, v. (ogs.

tid-;,
li

til Tid 3: Ved Hjælp af Himmel-
legemerne at tage Maal af hele den uhyre
Jord, tegne Landene, tidmærke Havet (o:

tegne astronomisk beregnede søkort). TroelsL.

XIII.145.
II

især (CP) til Tid 4.3 og IIL
mærke 1.3: part. tidsmærket, mærket af

tiden (vedkommende tid); tidsbestemt; tids-

præget DagNyh.^yiil912.1.sp.2. en Del (af

bogen) vilde være bleven formet noget
anderledes, hvis det var skrevet nu — det

er „tiåsmæikeV. MRubin.MB.7. CP -mæs-
uigf adj. (sj. tid-. HBrix.(JydskMaanedsskr.
1911.1.28)). I) til Tid 4.3: som svarer til,

stemmer med, passer for, hører sammen med
vedkommende tid (spec: den indeværende

tid); tidssvarende; spec: ikke forældet; mo-
derne (1). S&B. TroelsL.XI.219. Umiddelbart
ved Siden af denne Erklæring fra en gammel
Mand bragte Avisen et Interview af en af

Fagforeningens Ledere. Han var af en anden
mere tidsmæssig Mening. JFJens.l?.2i 7. hele

Gaden . . blev reguleret, saa det kom til at

se lidt mere tidsmæssigt uå.AarbKbhAmt.
1937.194. 2) (1. br.) især til Tid 6-7: som
vedrører tiden(s gang); tidlig (1); tidslig;

tids-, den tidsmæssige „Rækkefølge" (af
evangelierne). PORyberg-Hansen.Evangelierne.

(1904).20. de tidsmæssig unge kilder. ^OirÆ.
NG.5. disse tre tidsmæssigt adskilte ^tyk-

ls.ei.Stangerup.R.104. -nok, adv. se tids.

-nød, en. ('Tid-. BerlTid.^'/iol940.M.12.

sp.3). (jf. -mangel; sj.) mangel paa tid (9);

nød (IL2.7) paa ell. for tid (9). Aftenen
(skulde have sluttet) med selve Beethovens
Violinkoncert . . hvis man ikke var kommet
i Tidsnød. Pol.'/tl930.3.sp.6. -old, en. (ts,

især højtid, (poet.) ell. hos sprogrensere) d. s. s.

-alder l(-2). i en Tidsold, da ingen enkelt

Erobrer stillede sig i Spidsen for Folkemas-
serae.KFWiborg.NordensMythologi.(1843).17

.

*Vor Tidsolds Børn
|
fik ved Fødslen podet

I
en Rastløshedens

|
Mikrobe i Blodet. Tilsk.

1919.1.261. i Werthers og romantikernes
tidsold. Orønb.RS.31. -omløb, et. (nu sj.)

forløb af en vis periode, tid (4), som gentager

sig. vAph.(1759). VSO. Q) -omstændijj;-
hed, en. til Tid 4.3, især i flt., om de for en
vis (vedkommende) tid særegne omstændig-
heder; tidsforhold (2). jf. vAph.(1764). under
nærværende Tidsomstændigheder. MR.1810.
299. En Deel af Stuehuset skulde have været
ombygt i Aar (o: 1848), men det blev ud-
sat formedelst Tidsomstændighederne.3ft/ns/.

10 Vis.II.66. Brandes.lV.69. -opofrelse, en.

(jf. opofre 2.4; o, nu 1. br.) til Tid 8.2, 9.i:

det at ofre (en ell. noget) sin tid. HCAnd.Sk.
145. Hvor meget har ikke enhver Viden-
skabsmand i vor Tid at lære, som er ham
langt vigtigere end at enten skrive eller

tale Latin . . hvorfor skal man nøde ham til

en Tidsopoffrelse, som er ham saa lidet

hugtha.T.Ørst.VII.165. -optae:el8e, en.

(fot.) til Tid 10.2: optagelse paa tid. ved
20 Portrætoptagelser som ved alle andre Tids-

optagelser (er det) nødvendigt at anvende
Stativ. Foto-Haandbogen.(1923).144. FotoLeks.

55. -ord, et. ^Tid-. FrHorn.PM.114. jf.

Sal.*XXIV759). I) (1. br.) til Tid 1 ell. 6:

ord, der betegner tid (tidsforhold). 2) (ænyd.

tidord, ty. zeitwort; ;'/. Tid 10.6 ;
gram., nu

sj.) udsagnsord; verbum. LTid.1744.501.
VSO. MO. EJessen.Sprogl.14. jf. Sal.XVIII.
175. -orden, en. (især (a) til Tid 6-7:

30 tidsfølge; bl. a. i præp.-forb.: efter (LTid.
1745.292. VSO. MO.) ell. i tidsorden(en)
(NyerupRahb.lI.xx). LTid.1737.125. hans
Arbeiders Tidsorden. Brandes.Tegnér.(1878).

120.^

tid-sparende ofl., se tidssparende osv.

Tids-pendul, et. (m, 1. br.) til Tid 7,

anv. billedl. om tidens (vekslende) gang, spec.

om tidsaldrenes vekslende udvikling (med be-

vægelse frem og tilbage, som pendulet i et ur).

40 Det var netop denne „praktiske" Retning i

det 18de Aarhundrede, som . . Romantiken
havde kæmpet imod . . Nu svinger Tids-

pendulet let igen tilha.ge.VVed.SR.396. Dol-

leris.DenlyseDag.(1894).144. -periode, en.

til Tid 6-7: afgrænset (længere) tidsrum; pe-

riode (2(i)). de Tidsperioder, jeg har levet i.

Schand.O.I.v. OFriis.Litt.33.

Tid-spilde ofl., se Tidsspilde osv.

Tids-police, en. (jf. Tid 10.2 ;
forsikr.)

50 police for tidsforsikring. HandelsTekn.493.

\ -prik, en. (jf. -gran, -punkt 1) til Tid

6-7, om et nu, et øjeblik. Det var een af disse

sjeldne Tidsprikker, hvori Sjæle berøre hin-

anden. ^JSa^j^es.Jfi./.iSS. -prioritet, en.

(især jur.) til Tid 1 ell. 6-7: prioritet ((l-)2),

forret, der tilkommer den person, som har det

ældste (tidligste) krav. MunchPet.BR.*(1917).
326. Henry Ussing. Obligationsret.^ AJm. Del.

(1942).535. -præg, et. (især Qi) til Tid 4.3:

60 præg af en vis (vedkommende) tid; tidsbestemt

præg. MO. Schand.O.II.225. KMads.PP.7.
hertil: -præg^et, part. adj. (jf. -bestemt

(u. -bestemme 2), -bunden, -mærket ; især (3)-

Hvad der er . . tidspræget i Hørups . . Ger-
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ning.DetnyAarh.II.lS. tidsprægede Udtryk

05 Meninger. NMell.VLiti. 111.20. -priepo-
Sition, en. (gram., 1. br.) til Tid 1 ell. 6:

præposition, der betegner tid (tidsforhold).

Sandfi'ld.S.*304. -pankt, en (LTid.1750.

275. Ew.(1914).IIJ.82. Blich.(1920).XI.116.

Heib.Pros.IV25. jf. Molb.HO.) ell. (nu) et

(Sibb.'I.(1826).50. Blich.(1920).XVIIJ.194.
Heib.Pros.III.241. VSO. MO. jf. Molb.HO.).

(f Tid-. H»ysg.S.242. f Tide-. JSneed.I.

33). (jf. Tid 1-2; især til Tid 6-7j. \} del af

den lébende tid, tidsafsnit, uden væsentlig

udstrækning („tiden hvornaar"); ofte i forb.

m. præp., især i udtr. i (JSneed.I11.100.
PAHeib.Sk.1.16. FruHeib.EtLiv.1.116) ell.

(nu) paa dette (f denne) tidspunkt
olgn. denne Tids-Punkt, som Skriften kalder

Tidens Fylde. JSneed.I1.216. fra denne lykke-

lige Tidspunct &f. Ew.(1914).II.47. I dette

Tidspunkt (0: om aftenen) gik det gjerne

lystigt til hvor vore yngre Søemænd rattede

gig efter Kamp mod Havet. Blich.(1920).

XV111. 194. Optegnelserne (ses) at være
blevne til i saare forskjellige Tidspunkter.

$mst.XIX.138. Efter et Par Aars Forløb

fandt han . . „at han paa det Forfærdeligste

havde brouilleret sig med sine Finantser" . .

Netop i dette kritiske Tidspunkt skete det,

at (osv.). Bagger.BrL.6. Saaledes stode altsaa

Sagerne paa det mærkelige Tidspunkt, da
Simon Levi fik Budskab om sin store Arv.

Goldschm.SF.26. om Aftenen ved Solned-

gang, paa det Tidspunkt (Chr.VI: den be-

stemte tiid, 8om^ du drog ud af Ægypten.
5Mo8.16.6. Tidspunktet for Menneskets før-

ste Optræden i vort L&nå. BerlTid.*/»1905.

Aft.l.sp.S. med særlig forestilling om nu-
tiden(s forhold, inieresser), øjeblikket: Tids-

punktet. ('(t<2««Å;rt7^U'(e{.7d(?2;. 2) (nu kun i

dagl., skødesløst spr.) med (fremtrædende)

forestilling om en vis udstrækning: (tids)-

periode; tidsrum; (tidligere) spec. om et ved

særlige (mærkelige) forhold ell. begivenheder

præget tidsperiode (tidsalder); epoke (2).

Tidspunkt i Historien. JBaden.DaL. denne
Kraft (0: sjælens) har sin Tidspunkt efter

hvilken den ogsaa aftager, og det er den
hele Alderdom. ^ailii^r.78. tinder denne
Tidspunkt var det, han blev kjendt med
(N. N.). Rahb.(Snms. I. XXVIII). MO. jf.

DSt.1939.70. -rejcUter, et. fTId-. Moth.
T92. Tide-. LTid.n26.540). (jf. Tide-bog 2,

-rulle; nu 1. br.) til Tid 3-4 (6, 7): krono-

logisk register, fortegnelse over begivenheder,

data (jf. Tidstabel^; daabog; aarbog; annal.

Suhm.Samlll,3.1 . HFiUrd.UnivH.III.696.
-reener, en. (nu næppe br.) til Tid 3-4

(6, 7): den (videnskabsmand, især historiker),

dfr giver sig af med tidsregning (l.i), krono-
logi. Trojæ Indtagelse . . faldt efter de beste

Tidsregnerps .Mening ind i Aaret 1183. LTid.
1742.456. Kil.ich.PhilHist.67. Amberg. -rc«-
niiiK, en. (nu nappe br. Tid-. Moth.T
92. r,ram.(KSelskSkr.IV23). Langcbek. Breve.

140. Tide-. LTid.1724.59.194.774.1725.609).

{ænyd. tideregning) I) (især fagl.) til Tid
3-4 (6, 7) og Regning l.i. i. I) beregning og
inddeling af tiden, især m. h. t. historiske be-

givenheders rækkefølge (historiske perioder);

kronologi (1). hånd begaar saa mange Feyl i

Tids Regningen, at mand ey vel kand troe

hans Beretning. Lrtd.i725.204. den hele

Menneskehistorie saavidt Tidsregningen fø-

10 rer os tilh&ge. HNClaus.TaU.(1843).4. Sal*
XXIII.450f. jf.: „Igaar var her Solskin . .

idag er her mørkt og graat" . . „De kan det
nok ikke med Tidsregning . . Dagen er

endnu ikke gA&et." HCAnd.(1919).IV170.
1.2) et ved tidsregning (1) bestemt og (inden

for et vist omraade) alm. gældende system

med bestemmelse (tælling, nummerering) af
aar, maaneder, dage (i forhold til et vist

begyndelsestidspunkt); kalender (2); stil (1.6).

20 LTid.1726.413. Tidsregningerne ere forskiel-

lige, og fastsættes fra de merkværdigste Til-

dragelser. Bo^^es.^^. 77. den christelige, jø-

diske, mohamedanske Tidsregning. MO. Sal.*

XI11.386. spec. (jf. bet. 1.3;.- den nye tids-
regning, den gregorianske kalender. S&B.
11.84. 1.3) den til en vis tidsregning (l.a)

svarende tidsperiode ell. spec. dennes begyn-

delse; epoke; æra. Holb.Hh.II.175. Den mu-
hamedanske Tidsregnings Begyndelse. F.90.

30 spec. i forb. efter ell. før vor tidsregning,
e'fter ell. før Kristi fødsel; ofte skrevet for-

kortet: Terents (ca. 200-160 f. v. T.). Vogel-

Jørg.BO.262. I de første Aarhundreder e. v.

T. Pol.*U1941.9.sp.3. Il med videre anv. gid

den . . Dag (0: bryllupsdagen) maa blive

en Tids-Regning for mange tilkommende
LyksaUgheder. Tullin.III.358. med (N. N.s)
Overtagelse af Overpostmesterembedet be-

gynder der en ny Tidsregning for . . det

40 københavnske Postvæsen. SESvendsen.Engl.
PostmandsErindringer.(1907).75. 2) (Y, nu
næppe br.) til Tid IO.2 017 Regning 4: regn-

skab, konto over poster, som først betales senere

(conto di tempo). KiøbmSyst.1.86. -ret, adj.

(to, 1. br.) d. s. s. -rigtig; til Tid 4.8: Selve

Sproget og Stilen er heller ikke tidrette;
saaledes skrev man ikke i 1181. HBrix.(Pol.
'•/i»1912.12.sp.3). -rictiff, adj. (jf. -ret,

-tro; især fagl.). I) til Tid 4.8: stemmende

50 med en vis (vedkommende) tids forhold; med
rigtig (korrekt) tidsfarve. Forfatteren har
henlagt sin Handling til ca. 1860, men savner
ganske P'onidsætningerne for at skrive tids-

rigtigt. HBrix.(I)agNyh.*''xtl935.6.sp.2). jf.:

Tidsrigtighcd i Kostymeringen. Schyberg.

DT.61. 2) til Tid 6-7: » rigtig kronologisk

orden (tidsfølge); kronologisk rigtig, en tids-

rigtig Opstilling af OldBH^eTne.FynskeAarb.
1941.477. -ram, et. (^ Tid-. Gram.Nucleus.

60 1714). fil. d. s. ell. f -me (Frank.KL.66).
(ænyd. d. s.) I) (ti Tid 3-7: forholdsvis stor

del, kengere afsnit af den løbende tid, betraatet

som en (bestemt ell. ubestemt afgrænset) hel-

hed; især (uden for udtryk som et tidsrum
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af 14 dage olgn. nu næsten kun) om en aar-

Tække, spec. en historisk periode (jf. Tid i.z)

olgn.; ogs.: epoke (2), LTid.1761.41. Saavel

i de tidligere, som og i de sildigere Tidsrum
af phthisiske og udtærende Sygdomme, er

det meget raadeligt . . at forsøge en Sø-

reise. Harpers diætet.Lomme-Bog. (overs. 1795)

.

20. Finnerne have . . begyndt et nyt Tids-

rum i deres Liter&tuT. Rask.Br.1.402. hine

bondefødte Herregaardsslagtore, af hvilke lo

ikke Faa i dette Tidsrum sloge sig op til stor

\elstiind.Blich.(1920).XXIV131. Den ene
var en . . ædel Skikkelse . . men dog . , ikke

i første Tidsrum af sin blomstrende Alder.

smst.XXVII.47. *Et Tidsrum af trende

Dage har
|

Forvandlet dit Sind og dit

W]erte.Heib.ND.209. Et Aar forløb paa
denne Maade, og . . under dette Tidsrum
nød (jeg) al den Lyksalighed, som (osv.).

sa.Poet.X.6. Det lærde Tidsrum (1560-1710). 20

NMPet.III.l. Et Tidsrum af 20, 50, 200
Aar. MO. i ethvert historisk Tidsrum (Bran-
des.E.9: Feriode). Brandes.IV2. et Tidsrum,
der kan variere fra 7 Timer til 14 Dage.
NaturensY1922.268. 2) (nu ikke i rigsspr.)

d. s. s. Tid 9(5). (ellers) havde jeg ikke vovet,

ved saa ringe Leilighed og Tidsrum, som
jeg i Dag har, nogen Sinde til min naadige
Herre at skrive. Gram.Breve.119 . -række,
en. (nu mindre br.) især til Tid 6-7. \) et af 30

ensartede dele bestaaende tidsafsnit; række af
aar olgn. VidSelskSkr.I,1.223(se u. -del;.

Det er . . 50 Aar siden, jeg som en Dreng
kom til Kjøbenhavn; der ligger en Deel
Bittert, men uendeligt mere Godt og Vel-

signet for mig i den Tidsrække. HC^nd.
Breve.II.601. Høffd.Psyk.210. 2) d. s. s.

-følge 1. MO. jf.: (de tre led) er stillet op
ikke i Tidsrækkefølgen, men i stigende

Orden. HBrix.TH. 48. -rer, et. ;aJ d. s. s. 40

-brandrør. OpfB.^II.165. BerlKonv.XXlV.
479. O -røvende, part. adj. (tlå-» Lutken.

Dyr.Fort. Grønb.H.I.319). til Tid 6.2, 8.1,

om arbejde, pligt olgn.: som røver ens tid;

(i høj grad) tidkrævende, -tagende. BiogrLex.
XI. 35. Volontørtjenesten er for lang og
tiåsra\ende. AkadUgeblad.l920.61.sp.2. -se-
knnd, et. (astr.) d. s. s. II. Sekund 2.

SalXV.910. -signal, et. ('Tid-. DSB.
OrdreK.37). (især fagl., ^J^, jærnb.) til Tid 50

10.1 : signal (2), hvorved der gives meddelelse

om (nøjagtig) tid (klokkeslæt). OpfB.^II.379.
Aarhus Station giver direkte „Tidssignalet"

til særlig bestemte Strækninger. DSB.Tjen.
1.48. Urværket der benyttes til Radiofoniens
Tidssign&l.AarbRadio.l926.33. CP -skel, et.

(Tid: Pont.LP.VI.36). til Tid 4-6: (tids-

punkt, forhold, som danner) skel, grænse mel-

lem forskellige tidsafsnit, udviklingsperioder

olgn., indledning til en ny periode; epoke eo

(1). det skarpe tidsskel mellem de to (digt)-

gmpiper.AOlr.DH. 11.207. (souper'en) skulde
komme til at blive staaende som et Tids-
skel i de tre Deltageres Liv. IsakDin.FF.

147.
II

især i forh. som danne ell. (navn-
lig) sætte tidsskel. Freden i Brørasebro
danner et sørgeligt Tidsskjel i Danmarks
Historie. Fridericia.A.3. en Begivenhed, der
satte Tidsskel (Brandes.DD.99: en epoche-

gj ørende Begivenhed^ i hans Liv. Brandes.I.

423. Malthus, hvis Værk om Befolkningen
. . sætter Tidsskel i den spekulative Tænk-
nings Historie. HGeorge.Fremskridt ogFattig-
dom.(overs.l905).48. \\ hertil (jf. skelsættende

u. skelsætte; som part. adj.: (Goethes) første

Tidsskel sættende (Brandes.Menneskerog
Værker.(1883).2: epokegørende^ Værk. Bran-
des.1.267. den overordenlige, formelig tid-
skelsættende Virkning af hans Optræden.
Pont.LP.VI.36. O -skifte, et. (Tid-.
Høysg.S.241. OMøll.GK.lO). I) til Tid 4(a).

I.l) tidens, tidsforholdenes (paa væsentlig

maade prægende) forandring; tidehverv (1).

MO.^ Der var ved at fuldbyrdes et Tids-

skifte, og hverken Rige eller Folk var i

1075 uforandret de samme, som de havde
været i 1035. VlaCour.DH.1.92. 1.2) tids-

afsnit; tidsrum; især om et af særlige forhold

præget tidsrum; tidehverv (2); epoke (2).

Høysg.S.Aa2^. * Israels Gud
|
Gav han Æren

. .
I
Regnede op . . |

Store Jærtegn i alle

TidskUter.Grundtv.SS.II.144. Et stort Tids-

skifte er nu oprundet. Ottosen.VH. 1.280. 2) til

Tid 10.1-2: tidsbestemt skifte (forandring).

den ikke uvigtige Betydning, Maanen har

saavel ved sit Lys som ved sine Tidsskifter.

Ørst.1.64. jf. bet. I.2 og Tid 3.2: Maanen
skabte han til at indtage sin Stilling til den
bestemte Tid, til at vise Tidsskifter (Chr.VI:

tider). Sir.43.7. -skiftende, part. adj.

spec. (1. br.) til Tid 1 (og 1): skiftende m. h. t.

(fremtrædelses)tid. Pinsen (er) en rørlig eller

tidsskiftende Fest. HejrndaU^U 1869. l.sp.l.

tid-: Molb.NTidsskr.IV607. -skrift, et.

CTid-. Tidskrift for Philologi og Pædagogik.

tidsskrifttitel.1860-1873. Nordisk Tidskrift for

Filologi (og Pædagogik), tidsskrifttitel.1874-

1892. men derefter: Nordisk Tidsskrift for

Filologi. tidsskrifUitel 1892-1921). {sv. tid-

skrift, no. tidsskrift; efter ty. zeitschrift; ;/.

-blad og Journal 2; til Tid 3 (og lO.i;,;

først alm. i løbet af 19. aarh.) periodisk (i

liæfteform) udkommende skrift, uge-, maaneds-

skrift olgn., især med artikler (oftest af for-

skellige forfattere) af faglig, videnskabelig art.

Tidsskrifter og Ugehlside. Balle.Bib.I.17 . Bet
Fyenske patriotiske Selskabs Tidsskrivt.

tidsskrifttitel.1811-12. Historisk Tidsskrift.

tidsskrifttitel.l840ff. At begynde et philoso-

phisk Tidsskrift i Danmark . . er i Sandhed
en betænkelig Saig.Kierk.V51. Stolpe.D.IV
320. Dansk Tidsskrift-Index. Systematisk

Fortegnelse over Indholdet af 165 -danske

Tidsskrifter, bogtitel. 1916ff. jj
hertil Tids-

skrift- ell. (sjældnere) Tidsskrifts- (se u.

-artikel, -redaktør; i ssgr., fx. Tidsskrift-

artikel (JVJens.Detblivende.(1934).54. Tids-

skrifts-: JPJac.(Brandes.Br. 11.276)), -bi-
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blio^rafl, -litteratur, -læsekreds, -læsesal

(BibliotH.* 11.397.403), -redaktør ^Tids-

skrifts-: Brandes.Br.1.306), -Tærelse (paa
bibliotek (jf. -læsesal;. OThyrcg.MS.177) ofl.

-slugende, part. adj. ftid-. PSveistrup.

Brugsioren%nger.(1887) .22). ({S, mindre br.)

til Tid 6.2 (8.1 ), om arbejde olgn.: som sluger

megen tid; (i hej grad) iidkræi^ende, -tagende.

Krist.Ordspr.Fort.e. -spand, et. (jf. II.

Spand 3 slutn. og Tidespænd; o, mindre br.) lo

et (kort) spand af tid (6.i). Tænk Dig et evigt

Liv uden Indhold! Her er tomme Timer
nok i vort Jordelivs korte Tidsspand. Sc/iand.

AE.284. C. Bergs Død indtraadte et kort

Tidsspand derefter. AsgerKarstensen. Et Liv i

Politik.(1940).144. -sparelse (Dannebrog.
yil899.1.sp.6) ell. -sparen, en. (1. br.)

d. s. s. -besparelse, i hans Museum . . var
alt anlagt paa TidspaTen.Bagges.L. 1.294.
;/. -sparende, part. adj. S&B. D&H. io

tid-: Holst.R. det vilde være bekvemmere
og tidsparende for Dig, om Du kunde ind-

tage alle Maaltider i dit Logement. A^ans.

FR.3. -spild, et. (mindre br.) d. s. s.

-spilde. D&H. al pedantisk Undervisning . .

vilde have været 'Hdsspild. Marcus.Leonardo.
(1940).30. -spilde, en ell. (sjældnere) et

(PalM.lL.1.245). (^\å-. OeconT.VII.45.
Rask.Br.1.175. Goldsehm.SF.123). (ænud. tid-

spilde; ;/. -spild, -spildende; til Tid 8.3) det 30

at spildn tiden; (hvad der volder ell. blot er)

spild af tid, især med forestilling om, at tiden

bruges til (medgaar til, optages af) en virk-

lomhed, som er af ringe betydning, til liden

nytte, og burde bruges til noget bedre; ofte

uden art., i udtryk som (for)volde tidsspilde

(VSO.), det er (bare) tidsspilde olgn. for at
undgaa den Tids-spilde, og de Omkostninger,
Fom fedes af Rettergang, (vil vi) underkaste
08 Her Bormesters Sigehe. Hoib.Kandst.V2. w
Logica og Metaphysica . . holder (han) for

en gandske unyttig Tidsspilde. Lrtd.i747.
689. At ndfere Indsigelserne som saadanne
er kun Tidsspilde. ^Mrt.F/.li^. (naar) den
ene slaaer den anden med en Steen (og denne)
kommer op igjen og gaacr om paa Gaden
ved sin Stav, da skal den, som slog . . betale
hans Tidsspilde (Chr.Vl: forsømmelse;.
2Mos.21.19. Man har aldrig godt af at græde.
Det er TidMpilde.Sehand.SF.245. || uden 50

tidsspilde, (nu rueppe br.) ufortovet. LTid.
1734.540. de Syge vare uden Tiidspilde blevne
meldte, de l)Hde strax begravne. rod^..S'7'.

11.78. -spildende, part. adj. /"tid-.

Nhlich.SL.5H. Manufad.(1872).154. jf. MO.).

(jf. -fordærvende; især (O^ om virksomhed:
»om volder tidsspilde. Adskillige tidsspildende

I^uTind^T.iirst.Br.l .123. (ligtoget) iler hurtig

forbi, ligesom om det (tnskedc i Hast at
faa« Ende paa en kjed.sommelig, tidsspil- m
dende Forretning. //au<:/j.A///7. 745. det tids-

spildende . . Soldvri. Galsch.SR.46. -spørgs-
aaal, et. I) o til Tid 4.8: spørgsmaal (4),
fag. problem, der er til drøftelse, er fremme,

brændende, i (sam)tiden. Sd:B. Tidsspørgs-

maaltil Overveielse. tidsskrifttitel.1890. D&H.
2) til Tid 6.2 og Spørgsmaal 4.2 slutn., som
udtryk for, at ikke selve sagen, men blot

(varigheden af tiden indtil) tidspunktet for

vedk. forholds indtræden staar hen i det uvisse;

i forb. som det er kun et tidsspørgsmaal,
det er kun et spørgsmaal om iid(en). Da Kur-
hessen . . havde sluttet sig til Preussens

Toldomraade, var det kun et Tidsspørgs-

maal, naar Toldenheden kunde blive virke-

liggjort. Westergaard. (Verdenskult.VII.213).

Linnemann.NF.90. -stridig, adj. (m, 1. br.)

til Tid 4.2-3: som er i strid med, ikke stemmer
med vedk. tids forhold, beskaffenhed, væsen,

præg olgn. Sehncr.FO.II.40. Hejmdal.^*U1869.

l.sp.4. At opføre Domkirker i vore Dage
forekommer mig . . lige saa tidsstridigt

som at skrive Kæmpeviser. Bøgh.DD.1871.
139. jf. Anakronisme: Tidsstridigheden
var . . altfor aabenbar. Fædrel.*/il868.1.

sp.2. -strøm (Ing.EF. VIII.100) ell. (især)

-strømning, en. spec. ((o ell. hist., æstet.)

til Tid 4.3, om strøm (3.5), strømning (2.4)

i tiden(s aandsliv olgn.). Paa Tidsstrømnin-

geme bliver Ingen klog. HNClaus.Præstefr.
10. Lterære Tidsstromninger. VVed.(Literatur

ogKntik.Ill.(1890).370). (B -svarende,
part. adj. (Ud-. Holst.R. Gjel.T.300). især

til Tid 4.3: som svarer til vedkommende (spec:

indeværende) lid(s forhold, væsen, aand); tids-

mæssig (1). PLMøU.B.41. (han) nødtes til at

optræde med Fasthed mod hendes . . lidet

tidssvarende Adelsstolthed. FCHillerup. En
Synder.(1850).22. Det var et i Sandhed tids-

svarende Værk, det var, hvad Tidsalderen og
Tidsaanden krævede. Tops.A/'.^S. Frøken F.

lagde mer og mere Vægt paa en moderne og
tidssvarende Underbeklædning. Bang. L. 320.

han (vilde) bygge et langt mere tidssvarende

Drivhus, opvarmet som et Tropelandskab.
S0iberg.HK.lO8. -ssetningr, en. sped
(gram., mindre br.) d. s. s. -bisætning. BT
Dahl.Da.Sætningslære.(1884).67 . -tab, et.

(\0 ell. fagl.) det forhold, at der gaar tid

(8.2, 9.1) tabt, spildes tid (som under atidre

forhold kunde have rxsret anvendt paa. bedr«,

fordelagtigere maade). Frictionen foraarsager

et stort Tidstab i denne Maskine. VSO. Da

i

'eg boede temmelig nær ved denne Kirke,

:unde jeg uden noget stort Tidstab være
tilstede (ved messen). Hauch.MfU.327. Sind-
balle.Søret.f1936-38).406. \\ spec. (jærnb.) om
(tog)forsinkelse (mods. -vinding;. Togforerens

Opgivelse af Tidstabet. DSB.OrdreM.H. -ta-
bel, en. (jf. -tavle; tsor skol.) til Tid 7.i,

om skemalisk opstilling af (tabel over) krono-

logisk ordnede historiske begivenheder ell.

data; kronologisk tabel. Jeg fortæller dem
Verdenshistorien med Landkortet bestandig
foran os. og en Tidstabel tilU^e.Sibb.II.98.

Seherfig.FF.23. -tavle, en. (fagl.) d. s.

VSO. MO. Tidstavle til Nordens Kirke-
historie. FrA'tV/sYftojtt^ci./Ses;. Krak« Tids-
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t&vler. bogtitel.1923. Q3 -tesn, et. Hl Tid
4.8: et tidens tegn. Det er et opmuntrende
Tidstegn, at Prisen paa Landejendomme i

de senere Aar . . have hævet sig betydeligt.

Blich.(1920).XXIL192.KBirkGrønb.SF.157.
-tjeneste, en. spec. (jf. Tid 10. i ; astr.) om
den observatorie-virksomhed, der omfatter maa-
linger af fiksstjernepositioner og bestemmelse

af 'tiden. LuplauJ.S.98. BerlKonv.XXI.339.
-tjenliS) adj. (1. br.) til Tid 4.3 og lO.i: lo

efter tidens (øjeblikkets) forhold (formaals)-

tjenlig; betimelig. FrNiels.R.1.362. -tone,
en. spec. (æstet.) d. s. s. -farve. TroelsL.BS.

11.109. m -tro, adj. til Tid 4.3: som giver

et tro billede af tiden; tidsrigtig (1). D&H.
HBrix.AP.III.271. O -type, en. en for

vedkommende tid (4.3) karakteristisk type;

tidstypisk skikkelse (person). Pont.LP.VII.
27. VilhAnd.Erasm.I.XXV. -typisk, adj.

(jf. -type ; især tg) typisk for vedkommende tid 20

(4,8). Forfatteren vil vise os en ung, smart,

tidstypisk Forretningsmand. PoL"/» 1926. 8.

sp.4. At to unge Venner . . ikke havde andet
at tale om end Tøj . . det var tidstypisk.

JørgenNiels.DH.5. -tænding, en. /^Tid-.

PoUU1936.15.sp.l). spec. (;j$i) til Tid IO.2,

m. h. t. sprængbombe olgn.: (indretning, der

fremkalder) tidsindstillet tænding (eksplosion).

OpfB.*IV,3.64. -udjævning:, en. (astr.)

d. s. s. -jævning. LuplauJ.S.64. 30

tid-svarende, part. adj. se tidssva-

rende.

Tids-vinding, en. det at (ind)vinde

tid (9.7); ogs.: (ind)vunden tid. D&H. især

jærnb. (mods. -tab); JernbaneT.^*U1938.1.

sp.3. -vis, adv. se tidvis, -zone, en. (astr.)

til Tid 10.1 : en fra nord til syd forløbende zone

(paa jordkloden) med samme middeltid (4).

Scheller.MarO. LuplauJ.S.65.
tid-sætte, v. vbs. -else (SophMUll. 40

(Aarb.1900.203)). [6.2] (sj.) tidsbestemme

(3.1 ); tidsfæste (1). Dersom disse Elementer
lade sig sikkert datere i deres første Hjem-
stavn, kunde det antages, at de ogsaa lod sig

tidsætte i Norden, so. F0.356. smst.501.589.

O tids-ødende, part. adj. til Tid 8.2,

om virksomhed: som øder tiden (ens tid); som
kun er tidsspilde, (en) tidsødende Strid.

Brøndum-Nielsen.DD.15. EllenJørg.HH.195.

-øjeblik, et. spec. (til Tid 4.3; 1. br.), 50

i best. /., om selve den nærværende tid (øje-

blikket), min Idee (i forspillet „Kunstens
Dannevirke", 1848) hvilede heelt paa Tids-

eieblikket. HCAnd.ML. 477. Tidsøieblikket,

eller gives der intet Middel til at afhjælpe
den almindelige Aiheidsløshed? bogtitel.1859.

tidt, adv. se tit.

G) tid-tagende, part. adj. spec. (jf.

-krævende, tids-røvende, -slugende, -ødende^
til Tid 6.2 (8.1), om virksomhed: som tager eo

(megen) tid. tidtagende Forsøg. Bo^fryMer-
bladet.1937.154. -tager, en. (jf. Tidsmaa-
ler; fagl.) til Tid 10.2: person (kontrolør) ell.

apparat (stopur olgn.), som maaler den tid,

et arbejde, en sportspræstation ell. en sports-

kamp olgn. tager. Tidtagerne havde nok at

gøre med at knipse paa deres Væddeløbsuhre.
NatTid.'*/*1906.M.3.sp.l. E. H. skal være
Dommer (0: ved en boksekamp) og J. E.
Tidtager. B.T."/io2i>2i.2.sp.3. 150 Arbejdere
. . nedlagde . . Arbejdet, fordi der var ud-
sat en Tidtager, der kontrollerede Arbejdets
Varighed. RoskildeTidende.*/tl943.3.sp.4. jf.

:

Tidtagning paa Væddeløbsbaner. /ng^Bygn.

1945.126.sp. 2. Dansk Motor Klubs elektri-

esk Tidtagningsapparater. DagNyh.**/i
1921.4.sp.6. -tænding, en. se Tidatæn-
ding. •vand(e), et. se Tidevand(e). -vis,
adv. (1. br. tids-. Landmands-Blade. 1876.416.
FrLa.S.65. — sj. tide-. DJacobson.DP.
214. ViggoChristiansen.Chr. VIPs sindssygdom.

(1906).65). (til Tid A (1); „Usædvanligt'".
VSO.; nu Cp ell. fagl., spec. meteorol.). I)

til tider; til visse tider; (meteorol.:) i kor-

tere perioder (tilbagevendende med ubestemte

mellemrum); (tidligere) ogs.: tid (12) efter

anden; lidt efter lidt (jf. VSO.). Antændelsen
(af krudtet) skeer (ikke) ganske med et,

men tuåyiis. Stibolt.(KSelskNyeSkr.L336). de
to Hoffer (0: det danske og svenske) . . bliver

tidvis helt tyske. ADJørg.NH.1.248. Fisk,

som tidvis forekommer i vore P'arvande.

DanmFauna.XI.40. Til Tider opfriskende

Vinde omkring Sydvest og Byger, til Dels

ledsaget af Torden, men tidvis opklarende
med over normal Ya.ime. Pol.*U1935.1.sp.l.

i dobbelt-udtryk: Da hun ikke kunde ernære
sig selv, indlagdes hun paa Almindelig
Hospital, hvor hun jævnlig har været urolig

og forstyrret, tidevis tavs og indesluttet,

tidevis eksalteret. J[)yoco6son.Z>P.224. 2) so7n

adj.: som indtræder til (visse) tider; periodisk.

den tidvisse (periodiske) Rensning (0: men-
struationen). vAph. BO. 7. FrLa.S.65. tidvise

Blødninger. Hospitalstidende. 1934.385. QJ -vi-
ser, en. (jf. Tidsmaaler 1^ apparat, som
viser tiden (10. 1); ur. (hun) listede hans Tid-

viser op af Lommen. Dagen."/id898.2. sp.4.

Uhret paa Nikolaj er en saare upaalide-

lig Tidvisev. Dannebrog.^*/itl898. l.sp. 6. jf.:

(obeliskerne har) maaske ogsaa haft Be-

tydning som Tidvisere, idet man af Skyg-
gens Længde nogenlunde kunde bestemme
Klokkeslettet. Vilh Rasm. MM. 61. billedl.

:

JLange.III.77.

Ti-døgn, et. (jf. Tiaar samt Dekade 2;

især meteorol.) tidsrum af 10 døgn (især

regnet fra d. 1., 11. ell. 21. i en maaned). 1 de

to første Tredjedele af Juli 1914 var der i

Gemytterne i Europa „Fred og ingen Fare".

Med det tredje Tidøgn . . begyndte Uroen.

MRubin.(Tilsk.l917.1.142). BerlKonv.XXIV.
479. De laveste Temperaturer aflæstes i Maa-
nedens sidste Tidøgn. Maanedsoversigtover

Vejrforholdene.1945.1.

tie, i'. ['ti'a] præt. tav (tidligere alm.

ikrevet t&ug) [tau'] (Høysg.AG.137) ell.

(uden for dial. nu kun i mindre omhyggeligt
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spr.) tiede ( Sort.(SamlDanskeVers.'VI.168).
Holb.Jep.I.l. sa.Hh.1.524. Suhm.II.54.VL
278. »Jeg saa og tied' (Grundtv.Kvædl.l:
tAy).Grundtv.MD.4. Levtn.(„tiet . . er trængt
igjennem . . medens vi i Talespr. ofte here

tiede, og i sær fortiede"). HomoS.fTilsk.
1916.1.12). MLorentzen.R.II.60. jf. LollO.

AarbHolbæk. 1936. 179. Flemløse.168 samt
Feilb.J ell. (siden slutn. af 18. aarh. kun dial.)

Uvde ^tagde. PSchuh.DS.82), alm. skrevet

taugde (MaUh.22.12(Chr.VI; 1819: taug/
Eilsch.PhilBrev.199. Suhm.Hist.I.214.V131.
Argus.l771.Nr.33.2. jf. Kok. DFspr. 1.119.

Esp.§l90,a. FTGrundlv.LK.127. LollO. samt
Rietz.731); part. tiet ell. (siden midten af
19. aarh. kun dial. ell. i mindre omhyggeligt

rigsspr.) tavt (tidligere alm. skrevet taugt
ftaugd. Ruge.FT.188. Trojel.1.39)) [tau'd]

(JJuel.369. Ew.(1914).1.157. Hjort.KritLit.

1.122. HCAnd.BCÆ.L36. BerlTid.^*U1935.

Send. 24. sp. 4. jf. Kok. DFspr. L 123. Esp.
§190,a. Thorsen.ni ofl. LollO. samt Rietz.

731) ell. (vist kun hos Mynst.. jf. dog
DGram7nat.I.66) tauget (Mynst.Betr.L340.
361.11.7) ell. (dial.) teen (jf. PSchuU.DS.82
samt Feilb.). || bøjningen tav— tiet fore-

skrives i ordbøgerne siden vAph.(1764). Molb.
HO. og i grammatikkerne siden JJensen.
Da.Sproglære.(1833).152; Dichm.Sprogl.322.
SBloch.Sprogl.225 og NMPet.DåniscIieSprach-
lehrefikrDeutsche.(1830).56 har i part. side-

formen taugt, ;/. Rasic.GrammaroftheDanish
language.(1830).52; Høysg.AG.96 (jf. Rask.
GrammaroftheDanish language.(1830).52) har
i præt. sideformen tiede, sml. ogs.: Taugde
. . Denne maade er nu den allmindeligste

. . (i PJColding.Etymologicum.(1622).1280)
findes det ligesom gemeen mand udsiger det,

t&\i^.NvHaven.Orth.l73 || vbs. f -else (Moth.
T95. jf. Fortielse; ell. \ -ende (se 1. Stil-

tiende^, jf. ogs. sp. 1104\ {cenyd. ti(g)e (og
tidhæ^ præt. t(h)agde, tau(e)de, thagh (se

Brøndum-Nielsen.GG.11.368), taug samt teeg,

part. ta(u)gd, tagt, thæyd, glda. t(h)ighæ,

t(h)i(i)æ, præt. tagde, tawde olgn. (Rimkr.
Enklo8terbog.(1933).58) ell. tiede (Michael.
48.181. thidte, thigethe. Mariagerleg. 227.

196) ell. thaff (smst.319), part. tagt, tawt
olgn. (smst.70.110. Fraom.169) ell. thiedt

(Mariagerleg.304) , thæyd (se Brøndum-Niel-
sen.GG.11.165), æda. thigæ (DGLII.494),
præs. thigær (smst.120.169), flt. thigia (smst.

1.213), piiæ (smst.30); sv. tiga (teg, tegat
ell. tigit), oldn. t>egja (])ag5i, ))ag(a)t), osax.

thagian (og thagon^, oht. dagen; besl. m.
got. |)ahan, lal. tacere; ;/. fortie, II. Tier
tamt tavkvær, tavne. II. tavs) holde op ell.

lade være med at give lyd; forstumme;
i dagl. spr. (især i bet. 1) oftest i forb. tie

stille (jf. Stilleticn, stiltiende, Tistillc samt
u. bomstille^,- om forb. tie kv»r se III. kvær
2. ;/. u. tavkvær.

I) om levende væsen; navrUig om person:
holde op ell. lade være med at tale (ell.

synge, græde, skrige). I.l) i al alm. han
sagde tU ham: Ven! hvorledes er du kom-
men hid ind, og har ikke Bryllups-Klæd-
ningen paa? Men han taug (Chr.VI: taugde;
1907: tav;. Matth.22.12. Som Barnet ikke,

før
I

I Moders Arm, vil tie. Brors.llO. En
Chinesisk Keiser forbød sine Undersaatter at

tale; de taugde i tre Aar . . men siden talte

de desto mere, og han taug evig (o: var død).

10 Suhm.V.131. * Fugleskarer
|

pludselig tier.

Oehl.Digte.(1803).81. *medens de (o: matro-

serne) kalder ham Verdensbefrier | og græ-

der af Fryd, er Columbus
|
den eneste Mand

der tieT.JVJens.Di.22. *Naar ingen beder
ham, strax laver han sig til,

| Og siunger, til

man ham maa bede tie stil. Holb.Sat.LB3r.

J. havde sat sig paa en Stol ved Døren og
tiede stille. MLorentzen.R.IL60.

|| (jf. bet.

2.2) m. taleorganet som subj. *Saa taugde paa

M Jorden den Himmelske Tunge (o: Peder Her-

slebs).Wadsk. (Anchersen& Harboe.TvendeLov-

taler. IL(1758).26). nu tier den sødttalende

Læbe! for evig tier åen\Jacobi.Luxd.28.
\\

i opfordringer til tavshed (jf. II. hys, tys

olgn.). Min Lovsangs Gud, ti ikke (1931:

vær ej ta.vs)\ Ps.109.1. Ti! Jeg vil ikke høre

et Ord af dig. KMunk.EL38. lid og ti,

haab og bil se IV lide 1.4. hånd (skal)

sige: tie stille (1871: tys) I Am.6. 10 (Chr.

30 VI). Vil I ickun tie still Holb.Jean.I.l. Tie

stille, Mand, og lad mig ta\e. Hrz.V29. chri-

stelig forstaaet er det eneste Vaaben mod
Tvivlen: tie stille, eller, luthersk, hold Mund!
Kierk.X.192. Job.l3.13(1931; se u. bet. l.z).

i (affektbetoriet) selvafbrydelse: „la' vær'". Det

var den yngre Søster . . ubeskrivelig sød
— lyst Haar, mørke Øjne — ti stille!

MLorentzen.R.L116. talem. (spøg.): „Vil du
tie stille, naar du taler til mig!" sagde

40 Manden, hans Søn svarede ham igjen.JWo«.

10178. 1^) m. tanke paa en bestemt ytring

(navnlig: et følelsesudbrud ell. en indiskre-

tion), som man havde lyst (ell. pligt) til at ud-

tale, men tilbageholder af beskedenhed, takt-

følelse, frygt, harme osv. (ofte i forb. kunne
tie;. Det er dog best, at jeg tier. Men
Spørsmaal, om jeg kand tie, om jeg er meer
fuldkommen derudi end andre Fruentimmer.
Holb.Mel.L6. »Her vil ties (o: ikke klages),

50 her vil h\es.Brors.295. »Ih, Frøken Marie!
|

De veed dog vel sagtens at jeg kan tie.

OefU.Digte.(1803).226. leg toug stille, vilde

ey lade nogen viide (o: at jeg havde hugget

mig i benet). Æreboe.44. Ja, og sikken Idiot,

naar der ikke var nogen, som spurgte ham!
Han kunde jo lige saa nemt ha' tavt stille.

BerlTid.*U1936.Sønd.22.sp.4. sige til i tide

og siden tie stille, se II. sige 27.S. 1.8) » sær-

lige forb. m. præp.-Utd (ell. adv.).
|| (1. br.) i

M forb. m. for. Tier for mig (1931: Ti stille;, at

jog kan th\e. Job. 13.13. det at tic for Gud.
Kierk.XIl.249. (han) tier . . for Udtrykket
i hendes 0ine.BechNygaard.G0.336. || tie

med noget (især: en hemmelighed, se u.
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Hemmelighed 1.2^, ikke røbe, omtale, give

udtryk for. Vel har Jeg ej meget stormet
om denne mig vederfarne uræt (o: util-

strækkelig betaling af tilgodehavende) . . dog
har Jeg og ej heller aldeelis taugt dermed.
JJucl.369. *Bonden tav med sine Sorger,

|

Han ej mer paa Tinge sa,d. Grundtv.PS.VI.
92. (festtaleren) tav med det meste, som han
havde Lyst til at tale om. LeckFischer.Ka.7

.

tie stille med: LTid.1740.139. hvorfor . .

skulde hun have tavt stille med den (hi-

storie)? BerlTid.^*U1935.Sønd.24.sp.2. II tie

om noget. *om, hvad ham paa Hiertet
(

Egentlig laae, blev t&ugt. Bagges.Danf.11.46.
Hvordan kan et Barn tie om saadan noget?

TDitlevsen.BF.197. vide I, at Ramoth i

Gilead hører os til? og vi tie stille om
(1931: rører os ikke forj at tage den tilbage

af Syriens Konges Haand. iZg.22.3. || 'tie

'sammen, have et tavst samvær, man kunde
tie sammen med (sine prøvede venner), hvis

man ikke gad ta\e. Oalsch.SR.93. Vi finder

Behag i at tie sammen, og denne Erfaring

skal jo være et sikkert Bevis paa Sympati.
EChristians.NT.98. jf.: Stilheden mellem
de to er som mellem godt sammentiede
BTødie. ThitJens.SK.il.56. \\ tie til noget,

høre, se paa, have viden om noget (ubehageligt

ell. skændigt) uden at (turde ell. ville) sige

noget dertil, protestere. *hør og sée og ti der-

til, om i fred du leve \il.Moth.T95(jf. Mau.
10183). jeg kan ikke tie til dette her. Eowalt.

DB.59. Alt dette har du (o: gud) seet og dog
tiet stille deTtil.JSneed.II.320. 1.4) i sam-
menligninger, talem., ordspr. olgn. tie (stille)

som en fisk (Bagges. ComF. 81. jf. stum
som en fisk u. 1. Fisk 4.i^, en mur (se I.

Mur 2.i), en mus (se I. Mus 2.i^, en ravn
(se u. I. Ravn 2.i^, en sten (se Sten I.q).

\\

tie paa syv sprog (jf.Vogel-Jørg.BO.562).

den philosophiske B., der som Berlinerne

sige „tier i 7 S^rog". HCAnd.BCÆ.1.283.
||

;/. Dørtærskel sp.70": Hånd kand ikke tie

over en dørterskel (o: er snakkesalig). Moth.
T95. UfF. II

Fruentimmer, siger man, kan
ikke tie. Mau.10160. jf. Holb.MeU.6(se ovf.

sp. 1102"). kvinden skal tie i forsamlingen,

se I. Kvinde 2.3. den, der tier, samtyk-
ker, se IJ. samtykke l.i. At tie og tænke
kan Ingen krænke.Mau.l0155(jf. smst.10156).

en klog Præst tier og tænker. LMWedel.
WordingborgAmt.(1818).26. Naar man tier,

fortaler man sig ikke. Mau.l0142(jf. u. III.

fortale 2). naar guld taler, maa alle tie olgn.,

se I. Guld 1.3 slutn. saa længe lærken hun
sjunger før kyndelmisse, saa længe tier

hun efter, se Kyndelmisse, naar folk skal tie,

skal stenene raabe, se Sten 7.6. se videre

Mau.10123. Krist.Ordspr.350ff.

2) uegl. 2«l) ophøre med ell. undlade
at ytre sig skriftligt (jf. u. Stilletien^.

Jeg fik at vide . . at I alle havde været saa
bekymrede for mig fordi jeg taug saa længe.
Oehl.Br.II.5. (jeg haaber) at De ikke vil

være vred over min lange Tien. JPJae.
(DetnyAarh.il.409). Som dansk Skribent

tier han vel (efter forvisningen), med Und-
tagelse af nogle Smaadigte, som han sendte

hjem. FBirkedal-Barfod. Malte Konrad Bruun.
(1871).52. II

{maaske omdannet efter lat.

silent leges inter arma, under krig tier lovene,

jf. Vogel-Jørg.BO.504) i talem. under krig
(ell. vaaben^ tier muserne olgn., under

10 krig kan litteraturen ikke trives. Under Vaa-

ben tier Muserne og Yenus. Rosenkrantz.G.I

.

175. Under Vaabnenes Gny tie Muserne
stille. P7/ans.*//.543. 2.2) om instrument

ell. anden lydgiver. Orgelet tier, tildeels af

Mangel paa Org&nist.Mynst.Vis.1 .40. En
efter en tav Klokkerne. Pont.LP. VII.132.

II
om skydevaaben. lade sit Skyts tie. Mil

Conv.VII.417. vore Kanoner tav, og de

fjendtlige tog fat. Cit.l915.(JacAnd.Er.III.

20 140). jf.: hvorledes skulle disse Skibe være
komne forbi Chronborg? Skulde den have

taugt derved og krøbet i Hule for Røverne ?

Cit.l807.(AarbPræstø.l939.22). i forb. som
bringe ^et fjendtligt batteri olgn.) til at

tie, briri,ge til tavshed. MilTeknO. || om
mekanisme, maskine olgn., der gaar i sta/i,

ikke vil virke. Da følte jeg noget tie . . mit

Lommeur paa Bordet var gaaet i Staa.

JVJens.M.1.7. vi (er) nærmest . . forbav-

30 sede, naar det lykkes os at sætte Motoren

i Gang for nogle Timer; vi er vænnede til at

den tier, naar vi har mest Brug for den.

KnudRasm.GS.1.28. 2.3) om tale, lyd, larm:

holde op. *Jeg hørte Lyd af Vaaben. — Men
den tier. Ew.(1914).III.36. Sangen tier,

Dandsen sta,ndser.Oehl.X.242. *den skal tie

den Snak
|
om de Ris, som de Danske nu

skær'
I
Dig (o: Bjørnson). Drachm.UD.89. \\

om naturfænomener. (Jesus) truede Veiret,

40 og sagde til Søen: tie (1907: Ti;, vær stille 1

Marc.4.39. *Nu tier Blæsten,
|
nu tier Reg-

nen.
I

Septembers Klarhed |
er over Egnen.

Gelsted.JomfruGloriant.(1923).36. || om tanke,

følelse, smerte olgn. *Det kj ærligste Forsyn,

Elskede, holdt Vagt,
|
Mens Eders Længsler

har tiet. Hrz.D. IV.129. rivende Smerte, der

. . angriber Overkjævens . . Tænder, især

om Aftenen . . hvorimod den ofte ganske

tier om Dagen. Chir.(1845).II.103. Naar hun
50 sidder her, tier alle de Tanker. PLewn.fi;e»w.

(1919).109. jf.: Den Sunde kender jo sin

sunde Krop paa, at den tier stille. Poul

Sør.BS.379. 2.4) (jf. bet. 2.i; i udtr. for,

at der ikke foreligger underretninger, oplys-

ninger, kildemateriale til bedømmelse af en

sag ell. et forhold, hun sagde sig at foragte

Frode, fordi Rygtet taugde om hans Tap-

perhed og mandige Bedriiter. Suhm.Hist.I.

214. de skrevne Love . . blive at følge, hvor

60 saadanne finde Sted, og . . kun, hvor disse

tie, kan (man) tage sin Tilflugt til andre

Retskilder. ASØrsted.Haand:b. 1.109. I Paris

er det vanskeligere at forfølge Schumachers

Spor, Kilderne tie.KFabricius.6.54.
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3) m. obj. 3.1) (uden for dial. især poet.,

højtid.) undlade at tale om; ikke r»he;

fortie. Hvad de ej have sandfærdeligen hørt

tele om, det skulle de tie.DL.2—4—9. *Det
Raadstue-Sager er, hånd skreeg, som ties

bor. Uolb.Paars.312. nu skal vi nok tie dethér.

JakKnu.GP.149. naar den frie Presse knæg-
tes og Sandheden ties for Vælgerne. /SBer-

thelsen.VortAarhundredesStor-Tanke.(1925).12.

Peilb.
II

» (foræld, ell. dial.) talem. og ordspr., lo

se navnlig Mau.8353.10126.10144. Krist.

Ordspr.350.553. Peilb. 3.2) (bornh.) bringe
til at tie; tysse paa. Esp.493. 3.3) m. obj.

og adv. ell. præp.(-led): ved tavshed opnaa
et vist resultat, paavirke noget paa en vts

maade (især: hindre i at blive offentlig om-
talt, anerkendt olgn.). £t Middel, man for-

øvrigt brugte med Hensyn til mine Læsnin-
ger, var, at de skulde ties hoit.RCRasmus-
sen.MineRunelæsningersUist.(1892).16. tie 20

ihjel, se ihjel 3, ;'/. ihjeltie u. ihjel- t ssgr.

jf. nedtie: Hvis det var saaledes, at vi havde
affundet os med Sandheden . . saa burde
(kan) ties ned nu, som han er bleven tiet

ned af sine Modstandere før. Rode. R. 113.
Han vilde tie Tankerne ned, roen det var
vnaxihgt.ErlKrist.St.39. tie noget over,

(jf. overtie; dial.) lade være at klage over;

tie med. Peilb. de mange . . Vidnesbyrd om
den . . herskende Stemning . . tiedes til- 30

døde i den tydske Presse. Dagbl.*yi»1866.1.

sp.4. »jeg faar vel blive | og tie min Læng-
sel til Daåe.Stuck.(JAndersen.Stuckenberg.I

.

(1944).182). til hvad Nytte vilde det være
at faa dem (a: debutanterne) op paa en Scene,
hvor de enten vilde blive leet eller tiet ud
af PubUkum? Pol.*yil936.8.sp.4.

4) særlig anv. af part. 4.1) (især Q) (spee.

bibl.) ell. dial.) præs. part. som adj. (ell.

adv.) (jf. stiltiende^; (alm.:) tavs. som et 40

lam er tiendes (1819: stumtj for den, det
klipper, saa haver hånd ikke opladt sin

mxuiå.Ap0.8.32(Chr.Vl). Klakharald sad
tiende paa Bænken. Gr«nd<t./'6'.7/.36. Kir-

sten saa sig omkring og nikkede tiende imod
hver enkelt af Vigenie.JVJens.lV.104.

|| t

folketroen m. h. t. handling, der af magtske
grunde skal udføres i tavshed. RasmHans.M.
11.85. SjællBond.169. \\ tiende messe, se

L Messe l.i.
||

(sj. i rigstpr.) som adv. Der 50

blev saa tiende itiUc.ErlKrist.S.65. 4Jt)

(tj.) perf. part. som adj.: som ikke finder
udtryk; tavs (1.3). Tiedt. Moth.T95. (han)
droges med en taugt, ugiengieldet, haabiøs .

.

UåeunkAh.Rahb.E.l1.182. jf.: Denne Kirke-

tur kom ikke til at gaa utiet af . . Rundt om
i Sognet begyndte der at gaa Snak om Jens

PeåeT.ACWesiergaard.EtSkumpelskud.(1926).
8.

II
talem.: Tiet ord kommer aldrig til ting.

Krui.Ordspr.236(jf. Mau.10127).
I. Tiende, en ell. (tj.) et (Johslirøndsi.

( NationalmusA. 1. 84). Plisnier. PamilienAn-
nequin.II.(overs.1943).273. jf. Kirketiendet.

Bregend.PO.84). ('tiana, sjældnere 'tiløne]

jf. AaHans.S.59. fit. -r. (ænyd. t(h)iende,
t(h)indt, glda. tiændhe ^tvændhe ofl.) (IMos.
14. 20. 2Mos. 22. 29(GldaBib.). DGL. I.862f.
var.), t(h)indæ, thyndæ (Rimkr. OldaKrøn.
169), tind (smst.lOl.llSofl.), æda. tindæ
(DGL.I.862f.; oblik. ogs. tinda. smst. var.),

i ænyd. glda. (bibl.) ogs. m. bet. „tiendedel af
maaleetiheden efa" (jf. u. -psut); sv. tionde,

fsv. tiunde, m.; sideform til ell. (ved tilknyt-

ning til V tiende^ omdannet af et fem. sva-

rende til fsv., oldn. tfund, no. dial. tiend, der

er en substantivering (efter lat. decima (pars)^

af ordenstallet V. tiende; ;/. VL tiende)

offer ell. afgift (egl.: til en gud, en hellig-

dom) bestaaende i en tiendedel af af-
grøden (ell. anden avl, andre indkomster);
især i flg. anv.:

1) (bibl.) m. h. t. jød. forhold, dels om en
tiendedel af aarets afgrøde (og andre pro-

dukter), der fortæredes som offermaaltid, dels

(m. h. t. senere tiders forhold) om en tilsva-

rende aarlig afgift til præsterne (se nærmere
JohsPeder8en.Israel.II.(1934).233ff.). al Ti-

ende af stort Kvæg og smaat Kvæg . . den
Tiende (1931: hvert tiende Dyr^ skal være
Herren en Hellighed. 3Mos.27.32. Jeg faster

to Gange om Ugen; jeg giver Tiende af alt

det, jeg eieT.Luc.18. 12.

2) (især emb. ell. hist.) m. h. t. forhold (paa
landet i ældre tid) i den kristne verden: afgift

af fast ejendom, opr. udgørende en
tiendedel af hvert aars afgrøde (og af
andre produkter, se fx. Fiske-, Fjeder-,

Gaase-, Grise-, Humle-, Kvæg-, Lamme-,
Mælke-, Oste-, Silde-, Smaa(redsel8)-, Smør-
tiende^, som aarligt ydedes med V* '^^

præsten, '/» ^ kirken, '/» ^ bispen
(efter reformationen: til kongen) (ell. til

den, der ved køb ell. forpagtning Juivde over-

taget disses rettigheder) (jf. Præste-, Kirke-,

Bispe-, Kongetiende^; ogs. (jf. Tiende-afgift,

-vederlagt om fast aarlig afgift i korn
ell. penge, der (indtil tienideafløsningcns

fuldbyrdelse i 1916) betaltes i steden for
de aarligt skiftende naturalydelser,
(ofte i forb. som give, svare, yde ell.

fordre, kræve, oppebære, tage tiende,
se fx. Porordn.*/il810). Naar Bønderne føre

Præsten sin Tiende. DL.2~-23—12. Dend
gaard staar for tiende (0: er tiendepligtig).

Rosigaard.Lex.T29b. Præsten Tiende skal

have, Fogden Skat. //oi6.Poar«,36. forinden

Tienden er læsset paa Vognen. Porordn.'/i

18 10. S17. Der blev nu (0: efter 1863 i be-

talt Tiende i Penge. SprKult.X.lO. || om
hver af de forsk, arter af tiende (præste-,

kirke-, kongetiende osv., korn-, kvæg-, smaa-
tiende osv.) ell. om hvert af de beløb, tiende-

tageren modtager af de enkelte tiendeydere.

hver af de trende Tiender af hver Kornart
bør kun fordres hcnbragt til eet Sted.

Porordn.*/il810.§21. Hvor en Tiende eje«

af 2 Personer, skulle disse være enige, før

Afløsningen kan finde Sted. LovNr. 102*/*

XXIII. BenUykt ••/« 194« 70
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1894.§2. Bymændene . . skulde samle Gre-
vens Tiender. SprKuU.X.13. \\ i forb. som
give, faa i (ell. t til^ tiende, af hvis

(o: hvad) ikke saais, deraf givis intet til

Tiende. DL.2—23—1. du hører mig bekiende

for min Præst, at han med rette kunde
tilkomme lige saa meget i Tiende af mine
5 Tønder Hartkorn, som af mine Naboer
paa 17 Tønder Hartkorn. 4dr.*VJ762.sp.i.

Præsten

ham paa Skulderen. Tops./.246. SKoch.Dig-
teren.(1907).38. 2) i udtr. for brøkdel af, andel
i noget; spec. m. h. t. beregning af tiende (i).

hvo som i et Aar ikke tillegger saa meget
Qvæg, at de have tj Høvder, da skulle de
tilhaaberegne til et andet Aar, indtil de have
tj Høvder, og da give det tiende efter gam-
mel Sædvane. Z)L.2

—

23—2. Altsaa nyder
Kongen den første tiende Kierf, Kirke-

fik Lam og Gæs i Tiende lo Ejeren den tyvende, og Presten den tre-

om EtteTSiSLTet.BornhHaandvEr.213.
||

('an-

namme, tage, afsætte osv.) tiende i kær-
ven, neget, skæppen ell. traven, se I.

Kærv 1, Neg 1, I. Skæppe 1.4, Trave; jf.

Tiende-kærv, -neg, -trave.

3) (hist., arkæol.) m. h. t. hedenske forhold.

en mægtig Broncefigur, udført ved Tienden
af Byttet fra Marathon. FrPowisew.ZGZ.
164. Jernalderens religiøse Tro paabød, at

d\wte.THofman.Tiende.(1750).59.
\\ (jf. hver

10.2; i forb. hver tiende. DL.2—23—l(se
sp. 1109*). Hver tiende Dag i Maaneden
eller Aaret. VSO. Hvad angaar al Tiende
af Hornkvæg og Smaakvæg . . da skal

hvert tiende Dvr være helliget Herren. 3ilfos.

27.32(1931). IJ (jf. glda. tæn tindæ deel.

Enklosterbog.(1933).97) i forb. som tiende
del ell. (nu 1. br.) part; dels (nu 1. br.) i

Guden efter endt Kamp fik sin Tiende ai 20 forb. m. den: (han) skal . . af det øvrige

Byttet. JohsBrøndst. VK.84.

4) O uegl. Børnekopperne . . tog Tiende
af Barnelivet. Grundtv.Dansk.III.373. næsten
daglig opkræver (livet) os for denne Melan-
koliens Tiende. JohsWulff.T. 10. \\ spec. i

folketroen m. h. t. det forhold, at visse fugle

undertiden kaster et æg eller en unge ud af

reden „som tiende" (jf. Tiendeæg samt VI.

tiende 1 slutn.), se Feilb. TlaCour.Gøg,Stork

og8vale.(1938).42.

II. Tiende, en. se Tidende.

III. Tiende, et. i Aartiende (s. d.).

IV. Tiende, subst. i Stiltiende (s. d.).

V. tiende, nutn. ['ti^ana] ell. (gldgs. ell.

prov., jf. Jesp.MFon.'160. AaHans.S.58f.)
['ti'ana] (glda. ti(æ)ndæ, tiunæ (Enkloster-

bog.(1933).108), æda. tindæ (DGL.I.90), fsv.

tionde, oldn. tiundi osv.) ordenstal til II. ti.

I ) i ai! alm. det skete i hans Regjerings niende

den tiende Part til Øvrigheden . . efterlade.

DL.5—2—76. (min tjener) har altid været
et enfoldig Menniske, som icke har været
mægtig til at øve den tiende Deel mindre
konstig og mindre dristig Stycke. Holb. UHH.
III.5. Han har endnu ikke faaet den tiende

Deel færdig. VSO. dels (nu som regel skrevet

som ssg., jf. smst., se ogs. Tiende-del, -part^ i

forb. m. en (ell. to, tre osv.): bliver en tiende

30 Part (1931: en Tiendedel; (0: af folket)

endnu tilbage deri (0: i landet). Es.6.13. Gid
jeg havde en tiende Deel af Eders Vittighed!

Bredahl.II. 73. i forb. m. den(ne): de ni

tiende Deele af de D&nske.Ew.(1914).Y168.
Denne en tiende Deel (nu: denne tiendedel^

tillægges Taxations-Beløbet. Forordn.^/1I8IO.

§28. II (jf. ænyd., glda. (huer) ti(e)nde pen-

ning(e); sml. u. Penge l.i samt Tiendepenge

1) t (den) tiende penge, afgift i penge.

Aar i den tiende Maaned, paa den tiende 40 der udgør en tiendedel af noget; spec. om en

Dag i M.a&neden.2Kg.25.1. den . . tiende Ar-
tikel af nærværende TT&ctSit. Cit.l731.(Sø-

krigsA.'Mmm3^). Det er den tiende August
i Aiten.Bierfreund.FN.93. Jeg har . . ikke

været herinde paa tiende kstX.AndNx.PE.
11.197.

II
som tillæg til (regenters) navne (som

regel efterstillet). Karl den 10de Gustav.

Thrige. Danm., Norges og Sveriges Hist. (1885)

.

175. Kong Christian den Tiendes Tron-

afgift af arv, der førtes ud af landet (ofte

i forb. sjette og tiende penge, se ogs. u.

Sjettepenge;, erlegge den siette og tiende

Penge (af arven). DL.5—2—78. Kjøbenhavn
. . maae nyde den 10de Penge, men ikke

den Qte.Reskr.^'U1720.

VI. tiende, v. ['ti'ana] (nu dial. tinde.

Moth.T87 C„ Tinde"). CollO. Aakj.VF.180).

præt. (sj.; if. VSO. MO. ubrugeligt) -ede

he5tizehe.AabBrevNr.92^^U1912. \\ O den ^q (Moth.T87 . ACLHeiberg.Kingo.(1852).119.

tiende muse, dels (sj.) poet. ell. spøg. be-

tegnelse for en kvinde, hvis skønhed ell. aand
virker begejstrende, de ni Miiser (er) alt for

gamle for en Mand i min Alder. Jeg maae
begeistres af en tiende Muse, een der har

Ungdom og Yndighed. PAHeib.Sk.III. 211.

dels (vist undertiden i ordspil m. part. tiende

(se tie å.i), jf. den stumme muse u. stum
sp.622*^; især avis-spr.) om filmens „muse",

UfF. jf. 1. 59) ell. (nu dial.) tiendte (NvHaven.

Orth.84. jf. Feilb.). (ænyd., glda. t(h)iend(h)e

(i ænyd. ogs. m. bet.: „decimere" olgn.), fsv.

tionda, give tiende ell. give som tiende, oldn.

tiunda, holl. tienden; til I. Tiende (efter lat.

decimare;; jf. fortiende; uden for dial. især

emb., nu 1. br.) I) give, udrede tiende.

Klager Tiendetageren paa nogen Mand, at

hånd ikke retfærdigen tiendet haver. Z)L.

filmskunsten. Den tiende Muse. AstaNielsen. 60 2—23—7. det var nu hans Agt, at giøre det

(bogtitel.1945). sml. ogs.: den 10. Muse, Jour-

n&Ustikkens. PoVyiol945.11.sp.5. || (1. br.)

m. mere ubest. bet., om et relativt højt antal.

(han) skyndte sig for tiende Gang at klappe

Hele til en Kirke-Sag, og lade Almuen bøde

med at tiende. Grundtv. Saxo. III. 38. Lov

(Till.)Nr.l3^'/il878.§10. || tiende af noget,

til en. Husmænd, Inderster og Pebersvenne,
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8om ikke tiende til Kirken, enten af Korn-
sæd, eller af Qvæg og Bisværme. Z>L.2

—

23—
13. han (vilde) ærlig tiende til Olavs-Kirken

af alt hvad Bytte der faAdt.Grundtv.Snorre.

111.97. (bønderne) maatte aarlig tiende til

(bjergmanden) af deres Smule Avl. Danske
Polkesagn.(1933). 128. \\ m. obj. alle andre,

som nogen Bondejord besaae, skulle til gode
Rede tiende hver tiende Næg, eller Kærv,
af alle Slags Kom. DL.2—23—1. (godsejeren) lo

tiendede Svindinge Præst hver 20de Kjærv
af GloT\np.ACLHeiberg.Kingo.(1852).119.

\\

negl. de (boghandlere) der . . best kunde taale

af deres Overflødighed at tiende en Smule
til det OEentlige.Nyerup.(LæsendesAarbog for

1800.133). Overfor denne litterære Ven har
(maleren) en uhyre Respekt og tiender til

ham og hans Families Underhold, hvad hans
Produktion kaster af sig.yiiA-4nd.Vr.i6i. jf.

I. Tiende 4: Hvert Aar „tiened" Storken, 20

hvertandet Aar et Æg og hvertandet Aar en
Vn^e.Cit.l904.(OrdbS.). 2)(ud)tage Hende.
Præsten sagde: „Jeg er kommen at tiende og
vil have mit Tiendelam hos 'Eåei."Cit.l701.

(AarbSorø.1925.92). jf.: Tateren forlangte

da „at tinde" af alt, hvad Huset formaaede.
Aakj.VF.180. || m. obj.: tage tiende af. Naar
Umyndige eje tiendepligtigt Gods, bør det

ogsaa tiendes.Lov(Till.)Nr.l3''/7l878.§9.
||

t tiende med en, tage tiende af. Rostgaard. 30

Lex.T29b. at tillade ikkun Hoved-Gaardenes
Eyere allene, at tiende med deres egne
Bønder . . men at ellers alle de øvrige Tiender
skulle betales med reede Penge. OecJlf03.

¥

82. uegl. : Den værste Efterstræber af Ynglen
(0: af urhøns) er Mester Mikkel; thi han
tiender næsten med enhver Høne, og det

saa grovt, at han ofte levner hende kun et

Par Stykker, stundom slet ingen. Bfic/i.

(1920).XV1.155.

Tiende-t i ssgr. I) (emb., foræld.) til

I. Tiende (2) (saaledes ndf., hvor ikke andet

angives); foruden de paa alfabetisk plads

behandlede ssgr. kan fx. nævnes: tiende-

berettiget, -betaling, -byrde, -bærende ^;ord/
-forhandling, -forpagter, -forpagtning, -forteg-

nelse, -kendelse (af tiendekommission), -kom-
mission, -kommissær, -krav, -køb (VSO.),
-laan (til afløsning af tiende), -ligning, -liste,

-lov, -opkrævning, -oppebørsel, -refusion, 50

-register, -regnskab, -ret(tighed), -sag, -sam-
ler,-samling, -skriver (VSO.), -8kyld(ner),

-«vig(er), -takst, -trætte, -tvist, -udredel.se,

-væsen, -ydelse, -ydende (hartkorn); desuden
hetegnelspr for naturalier, der ydes i tiende,

fx. Tiende-byg, -hvede osv., -gaas, -gris,

-høns, -kalv, -lam, -ost, -sild. 2) til V. tiende,

se Ti<!nde-dag (2), -del, -part (1), -penge (1).

•tkfgitt, en. (jf. -skat, -vederlagt i) fast

aarlig afgift i korn ell. penge, der (efter over- 60

emskomsl) ydedes i ateden for tieride. Schous
Forordmnger.Xl.(1797).413. lAUSP.n.AO.*906.

2) (k^.) afgift, skat af tiendeindtægt. VSO.
-afløsnint^, en. afløsning af tiende (ell.

tiendeafgift) ved en sum een gang for alle.

LovNr.l02'U1894.§9. -bank, en. bank (af-

deling af Kongeriget Danmarks Hypotekbank),
der ordner forhold vedrørende tiendeafløsningen.

LovNr.l00"/il903.§4. -bog, en. (ænyd. d. s)

bog, hvori det var opført, hvad hver enkelt

skulde svare (ell. havde svaret) i tiende(afgift).

Forordn.*/xl810.§22. Cit.l830.(Hjort.B.I.268).

t -bonde, en. bonde, der giver tiende. I

denne By ere syv Tiendebønder. VSO. -dae,
en. I) til I. Tiende: dag, hvor tiende (skulde)

betales. Reinhard.FC.198. SprKult.X.lO. 2)
til y tiende, tiendedagen derefter var han
død j -del, en. flt. -e ell. (efter num.) d. s.

(se 1. 26). {jf. ænyd. ti(e)ndeU (ti(e)ndal), fsv.

tyond(e)del samt (den) tiende del u. Y. tiende

2; sml. -part) brøken Vi»; tidligere oftest i best.

/.; ikke engang Tiendedelen af de Kunstord,
hvoraf Bogen var fuld, kunde jeg forstaae.

Hauch.GM.*II.(1851).18. Alt dette havde
naturligvis ikke medtaget Tiendedelen af den
Tid, der behøves til at fortælle det. Schand.

F.98.\\ i forb. m. en, to, tre osv. Tre Tiende-

dele {*'io) af den hele Sum. 750. er der

endnu en Tiendedel (1871: en tiende Part^

deri. Es. 6.13(1931). ni tiendedel(e) af befolk-

ningen var indvandret < -ejer, en. person,

der (som indehaver af en kirke ell. en tidligere

kongsgaard) er berettiget til at indkræve tiende

(mods. -yder;. vAph.(1764). LovNr.102*'*

1894.§11. NordsjællF.VSe. f -foreninjr,
en. (til Forening 4.2^ overenskomst om at

erstatte tiende med en fast aarlig afgift. Prom.
*'/,i796. -fri, adj. om jord (tilhørende de

privilegerede stænder): fritaget for tiende.

vAph.(1759). (godsejerne) sidder paa deres

tiendefri Jorder. Hørup.1.70. Trap.*V619.
||

hertil Tiendefrihed. Skatte- og Tiondefri-

hed for Hovedgaards-Taxterne. .Vørrgo.Pn-

vatr.II.60. Arup.DH.II.438. -gtLard, en.

gaard, af hvis avl der svares tiende. Amberg.
11.1178. MO. -cilde, et. (jf. -øi; gilde, der

holdtes for tiendeyderne (af præsten ell. older-

manden) den dag (i februar), da tienden be-

taltes (se nærmere SprKult.X.3ff.). -jpiver,
en. (alm.:) tiendeyder. Forordn.''U1740. Keskr.

**/il766. -hartkorn, et. hartkorn, hvoraf

der svares tiende. LovLPet.V.721. Landsskat-

ten af det matrikulerede Tiendehartkorn.

LovNr.l00^*U1903.§30. -herre, en. (sj.)

d. $. 8. -ejer. Amberg. VSO. -korn, et.

(ænyd. d. s.; jf. Korn 1.8 samt Korntiende)
korn, der ydes ell. modtages som tiende(afgift).

Kirkens Tiendekorn skal (kirkeværgen) bort-

fæste for Penge. DL.2—22—18. Mit Tiende-

kom er maadeligt i Xblt-VSO. Feilb. -kærv,
en. (jf. I. Tiende 2 sMn. samt sp. 1108*).

•Kirkens Vel er ej af denne Verden, | Ej

Ti'nde Kjærven (Gru)idtv.PS.II.525: Ti'nde-

Negon^ er dens Sy\de-Stcn.Orundtv.PS. II.
533. -lade, en. kirkelade, hvori tiende-

kornet opbevaredes. Moth.T87. AFang.IK.
118. Feilb. -mand, en. (ænyd. d. s.) tiende-

tager. vAph.(1759). SprKuU.X.14. -nefft

70*
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et ell. (dial.) en. (\ -næge. vAph.(1764)).

(jf. sp. 1109') neg, der udtages til tiende, af-

sette loulige og forsuarlige Tiende-Næger
ellei TT&uivei.Forordn.(Kvartudg.)*/»1708.§l.

Grundtv.PS.II.525 (se u. -kasTv). VSO. (gaar-

dens ejer) tog Tiendeneger (af husmanden).
NordsjæUF.V.28. -part, en. I) (jf. u. Y
tiende 2; nu 1. br.) en tiendedel af noget. Le-

vin.
II
om jød. maaleenhed: 3Mos.l4.10(1931:

Tiendedelej. || spec. i udtr. for, at noget ikke

er nær saa stort, smukt osv. som noget andet.

Var din (o: ravnens) Røst som din Gestalt;
|

Visselig ey Fugl i Skove
|
Var dig Tiende-

parten ]ng.Reenb.II.198. Meningen (er ikke)

at der i Almindelighed ikke engang gives

tiendeparten saamegen Skat paa Bornholm
som andensteds i Kongens Riger og Lande.
PNSkovgaard.B.137. 2) (foræld.) del af,

andel i en tiende (1.2). enhver Tiendetager
skal udrede saamange alikvote Dele af

Omkostningerne, som han har Tiendepar-
ter. KancSkr.'yiilS25. AarWdense. 1922. 60.

-penge, pi. (ænyd. d. s.) I ) f d. s. s. tiende

penge (se u. V tiende 2). Stampe.VI. 269.

især i forb. sjette- og tiendepenge, se Sjette-

penge. 2) tiende, der udredes i penge. Cit.

1714.(Vider.II.425). klare Tiendepengene,
Skat og andre \JdgitteT.CReimer.NB.82.

-pligt, en. pligt til at give tiende. Lof**/i

1862.§4. hvilke Ejendomme Tiendepligten

paahviler. Torp.555. -pligtig, adj. pligtig

til at give tiende. vAph.(1764). en tiendeplig-

tig E]endom. LovNr.l00^'/d903.§31. -«ikat,
en. (jf. glda. tindæ skaat samt -afgift)

I) skat af tiendeindtægt; spec. som populær
betegnelse for den del af landskatten, som paa-
lignedes ejerne af kirke- og kongetienden.

Moth.T87. Cirk.Nr.207^yiol874. 2) fast aar-

lig afgift, der betales i steden for tiende.

Rothe. LandvæsensSystem. I. (1784). 300. VSO.
-skænk, en. (jf. -ø\) skænk (II.I.2-3),

traktement, som præsten gav tiendeyderne ved

tiendens modtagelse. MinSkr.(GR.)^^/»1910. f
-tageli§ie, en. (jf. -tægt^ det at tage tiende.

Forordn.*/il810.§l. -tager, en. {ænyd.

d. s.; jf. -ejer, -herre) person, der (mod)tager

(oppebærer ell. opkræver) tiende. Klager
Tiendetageren paa nogen Mand, at hånd
ikke retfærdigen tiendet haver, og begær
derfor hans Kom at kastis. DL.2—23—-7.
Præsten eller dennes Tiendetager. NordsjællF.

V36. -trave, en. (jf. -kærv^. Forordn.*/»

1708.§l(se u. -neg;. VSO. MO. f -tægt,
en. (jf. -tagelsej det at (mod)tage tiende.

Landsbypræster . . bleve frie for Tiendetægt
og Ayling. Rahb.Tilsk.1796.485. -tæller,
en. (jf. -tagerj person, der tæller negene paa
marken og udtager tiende i kærven. Rostgaard.

Lex.T29c. AntNiels.GamleNielsen.(1888).87.

-vederlag, et. d. s. s. -afgift (1). erlægge
Tiende-Vederlaget med Korn. Pl.^y»1816.
LovNr.l09*/al921. -yder, en. person, som
yder, betaler tiende. vAph.(1764). LovNr.102
*U1894.§12. -æg, et. I) æg, der betales i

(smaa) tiende. Amberg. VSO. 2) æg, som fugl
kaster ud af reden (if. folketroen: som tiende;

jf. I. Tiende 4). Feilb. jf.: Strax i Parretiden
begynder Hønen (0: urhønen) at lægge Æg —
sædvanligt 10, hvoraf da eet er Tiendcæg
(ingen KylUng giver). Blich.(1920).XV1.153.

, -al, et. (ænyd. d. s.; jf. -gilde, -skænk samt
DL.2—23—12) øl, som præsten gav tiende-

yderne ved betalingen af tienden. Reskr.^'''i

10 1742.^ SvendbAmt.1925.32. UfF.
Tiene, en. se Tejne.

I. Tier, en ell. (sj.) et (se 1. 37, jf.

Feilb.). ['ti^ar] (vulg. ell. dial. ogs. Tiert
[•tiJard], især i bet. 2.2; i bet. 2.i: Esp.352;
hertil flt. -gt). flt. -e. (aft. af IL ti; ;/. L Ti)

I) (især regn.) antal af ti; størrelse med
talværdien 10; navnlig (jf. Tihed samt 1.

Ener l.i, L Hundrede sp.685^*): (enhed, der

angives af) del næstsidste ciffer i et to- ell. fler-

20 cifret (arabisk) tal; ogs.: talord, der betegner

mangefold af ti; undertiden ogs. om taltegn

for ti (10 ell. X) (D&H.). NLEallager.Regne-
Konsten.(1782).ll. Tre Tiere og 2 Enere,

udgiør 32. VSO. Læg Enerne til Enerne og
Tierne til Tierne, smst. (ildfluernes) Antal til-

tog hurtigt fra Enere til Tiere, Hundreder,
ja maaske Tusindei.Brehm.DL.il1.319. (det

da. sprogs) mærkelige tiere fra 50 til 90.

MKrist.N.20. overf.: Der gives Mennesker,

30 der bestandig ere Tiere i Modsætning til de

almindelige Eneie. Ki€rk.P.I.100(jf. u. I.

Ener 2). \\ spec. om tiaar. (om forb. som i

1810^erne se u. IL ti^. Vi ere ved en af de

første Tiere i det 18de Aarhundrede. Comt'Zto

Bruun.Gjenneml00Aar.(1879).3. (jf. Aarti-

(ende); sj.:) Det gik af Brug i Begyndelsen
af Aartieret (0: 1870'erne).AarbAarh.l934.

21. smst.l5. 2) noget der bærer tallet,

nummeret 10 (X)
,
gælder, har værdien,

40 størrelsen 10. 2.1) <jk spillekort med
værdien 10. Af to almindelige Spil udtages

alle Ottere, Niere og TieTe.VortHj.IV,1.54.

Feilb. jf. Esp.352. 2.2) (jf. Femmer 3; dagl.)

pengeseddel (ell. mønt), der gælder 10
kroner (ti rigsdaler, ell. tilsvarende uden-

landske møntenheder). „Hvad fik De (0: paa
laanekontoret)?" sagde hun til Bybudet . .

„Tre Tiere", hviskede han. Bang.S.237. det

(var) kun kedelige Øletiketter af en Krones

50 pålydende Værdi (0: enkronesedler) og skid-

dentgule Tiere. TomKrist.LA.31. Tierter,
Femmere, og . . to Hundreder. Ba3ger.BrL.55.

Jeg holder en Tiert. Pol.^y>1922.9.sp.2. 2.3)

sporvogn af linie 10. (linie 5) tørnede ind

i Siden paa „Tieren"s Motorvogn. Po?.^*/»

1931.1.sp.2. 2.4) (sport.) kapsejladsbaad af

ti-meter-klassen (jf. 1. Meter slutn.). Dag
Nyh.^'/7l927.1.sp.3. 2.5) (dagl.) kast (i smut

(III.2.1);, hvorved stenen hopper ti gange over

60 vandfladen. „Har du aldrig slaaet Smut?"
— „Jo jo — dengang jeg var syv-otte Aar.

Jeg kunde slaa en Tier, baglængs, og under

det ene Ben.'' AndNx.DL.l17. 2.6) (ii, sport.)

om (skud, der rammer) den tiende (inderste)
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ring (pletten) i en skydeskive; træffer;
billedl.: Studenterbladet.l940.Jan.7.sp.l.

n. Tier, en. ['trar] fit. -e. (til tie; O,
1. br.) person, der tier, er meget faamcelt. Jeg
kand . . opregne ligesaa mange halvlærde

Talere, som grundlærde Tieie . Holb.Ep.IY95.
Vi véd intet for sikkert, de, der kunde tale,

er forlængst dede . . Og Alberti tav, den
store Tier. Pol.^'U1932.12.sp.l.

III. Tier, en. ["tiJar] f'Tiert OrdbS.; flt. fo

-er^. flt. -e. (no. tier (HjalmarJensen. Sjø-

tekniskhaandbok.(Kria.l913).124), holl. tier;

fra eng. tier, opr. tire, fra fr. tire, til tirer,

trække (jf. Tirade^) ^ fortsat række af fens-

artet) gods (kasser, sække, pæle osv.), stuvet

tværskibs ell. langskibs, (ofte i forb. som stuve,

stille, i (ell. med^ tiere, lægge en tier til,

sætte en tier op; tieren er fuld(stuvet)^.

KuskJens.Søm.290.296. OrdbS.
tiere, komp. se tit.

ML Tiert, en. se I. Tier, III. Tier.

tioHt, superl. se tit.

ti-fold, adv. ell. (ubøjeligt) adj. (under-

tiden skrevet ti fold, se u. -fold sp.106''').

{ænyd. d. s.; om sidste led se -fold; jf. hun-
dred(e)fold; især (jj (jf. dog Feilb.), næsten

kun højtid., gldgs.) (som forekommer, op-

træder ell. er) ti gange (saa mange, saa stor);

i et antal af ti ell. i stor mængde, paa mange
rtModer, med stor styrke, i høj grad. I) i attrib. 30

(sj. prædikativ) forb. m. (abstr.) subst.; ofte

m. overgang til bet. 4. *TifoId er Faren paa
Havet, som er kun enkelt paa Landet.
Stoud.T.120. *(de døde skal) Lyse med en
tifold Styrke, med Udødlighedens Glands.

Hauch.SD.1.241. (| ved subst. i fit. »uden
Kunst med tifold Yndigheder | Naturen
imWer. I/und.ED.179 . »alt var jo stænget bag
tifold Segl. ARrslev.GamleIlislorier.(lH95).80.

II (jf. tidobbelt; sj.:) lad dine Dage
|
Bortile m

med en tifold dobbelt Y&Tt.Rahb.PoetF.
11.34. 2) i forb. (ell. ssg.) m. adj. ell. adv.,

dels i positiv: »den tabte, tifoldkjere Spæde.
FOuldb. 11.32. dels (og især) i komp.: *Kn
tifold sterre Fryd skal Smerten lindre. Oe/»i.

XXIV 179. jeg er ulykkelig . . for ham
bliver det tifold tungere. Elirand. (jdenfL.55.

jf.: »Ja tifold vee mig sel\\lleib.Poet.lV129.

3) knyttet til verbum, ethvert Fejltrin hæv-
nes tifold paa 09. Rode.EM.59 4) (jf. bet. 1; sb

m. overgang til subst.) ti gange (som størrelses-

bestemmelse); dels umiddelbart tilknyttet: *er

det ej nok, j tilbyder jeg tifold den samme
Hum. Ijemb.Shak.XV11.85. dele i forb. m. af:

der var indvundet mere end Tifold af Skjønt
og Tiltalende i Stedet for det Mistede ved de
store og nye Syner paa Historiens forskjel-

lige Ferioder.JohsSteenstr.ll1).404. -toldig,
adj. (om sidste Ud se DO.Ysp.UV'«-; jf.

-fold ; især 09) som gentages ell. forekommer ti 60

(ell. mange) gange; ti (ell. mange) gange saa
stor, talrig osv. Et tifoldigt Ax o: et Ax, som
er sammensat af ti mindre. K6'0. han gav
tifoldigt Vederlag. VortLand.**UtlS98.2.sp.4.

Tig, en. [ti^q] (\ Tigre. Moth.TlOS). flt.

-er (smst.; jf. u. Halvtig samt Feilb. (u.

skindtig^; se ogs. Brøndum-Nielsen.OG.III.
77). (ænyd., glda. d. s., æda. (garj))tik (DOL.
1.153), SV., no. tik, oldn. tik, hunhund;
jf. Halv-, Skindtig samt Tispe, Tæve; nu
kun dial.) betegnelse (især nedsæt.) for hun-
ell. (navnlig, jf. MDL.) hanhund. DFU.
nr.36.19. „en gemen h\md'\ Moth.T103.
MDL. Feilb. i forb. m. Tispe: *Da hver
Tig og Tispe soer,

|
At det Vildt, de kunde

beede,
|
Skulde tiene fælles Bord. Reenb.lI.

442. smst.1.348.
|| f billedl. „lignelse viB, et

skarns menneske''. Moth.TlOS.
Tiger, en. ['ti'qar] (tidligere ogs. skrevet

Tigger, se u. Tiger-dyr, -mælk^. flt. tigre

(Saaby.') ell. tigere (Robinson.l.43.205. Resol.

(MR.)'*/»1774. BaUhBang.S.96. Søiberg.KK.
1.44. jf. best. f. Tigerne. LTid.1740.175. Reiser.

1Y.194. vAph.Nath.Vlll.89) ell. f tig(e)rer

(Pflug.DP.1045. Æreboe.234. JBaden.Hora-
tius.1.323) ell. t tiger (Pflug.DP.478.740).
(ænyd. d. s. (intk.), sv., no., eng., ty. tiger,

fr. tigre; fra gr.-lat. tigris; egl. vist et persisk

ord m. bet. „pil"; i ældre tid brugtes alm.

Tigerdyr) I) et paa sit stribede skind
kendeligt stort rovdyr af katteslægten,
Felis tigris; tidligere især m. mere ubestemt

bet. om andre (plettede) rovdyr af samme
slægt (jf.: Den rette Tiger, som findes i

Asien, og , . Africa, er ikke spetted; men
den har . . lange og brede Baand i Skik-

kelse af en Cirkel. vAph.Nath.V111.83. spec.

om jaguar (jf. smst. 90) , navnlig i forb.

amerikansk tiger, se amerikansk^. *£il

Tiger er af Katte-Art.
|
Er glubsk, og løber

med en Fart. Abc.l4. lsakDin.FF.153. \\ i

sammenligninger ell. billedl. Som Tigre,

Biørne, dem man Ungerne berøver,
| Ulyssis

Listighed, Achillis, Hectors Mood | Enhver
af disse to (o: kvinder) tilkiende give lod.

lIolb.Mel.V4. det ene Menneske er bleven

en Løve, og det ene en Tiger mod det andet.

Basth.AandeligeTaler.l.(1779).221. *(fuglen)

dysser vore Tigre (i: tatarer, der holder to

riddere fangen) |
Dybere i Søvnens Skjød.

Bødt.23. VSO. (hun gik) Frem og tilbage . .

som en rastlos og tirret Tiger i et Hnr.Aa
Dons.DU. 131. spec. i best. f.

om den franske

politiker Clemenceau (1841-1929), der nærede
et voldsomt had mod Tyskland: VerdenGD.lV,
2.235. 2) om dyr, der har plettede aftegninger,

som minder om en „tigers" (0: en leopards,

en jaguars) skind. 2.1) (jf. Tigorhest; vct.,

rid., nu l.br.) hest, hvis (hvide) grundfarve
er afbrudt ved mørkere pletter. Rostgaard.Lex.

T30c. PWBalle. R. 18. Stutteri. 185. 2.2) f
tigerhund. Rostgaard.ljex.T30c. 2.3) (zool.)

sommerfuglen Venilia macularia, der har

gule vinger med jnørke pletter. Sommerfugle.53.

2.4) (zool., foræld.) om forsk, muslinger , se

vAph.Nalh.V1.377.VI11.91. 3) (1. br.) skind
af tiger ell. (tidligere især) leopard, man
agter høyere (end tigerskind) den Guineiske
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og Senegalske Leopards Hud, som vore

Feldberedere kalde Tiger, smst.89. Tiger-,
t ssgr. især Hl Tiger 1; fx. tiger-agtig, -art,

-brøl, -bur, -gul, -han, -hun, -hyl, -jagt,

-jæger, -killing (se u. Killing 1), -klo, -pote,

-stribe, -tand, -unge; desuden nogle mere til-

fældige (især (S, poet.) ssgr., der bruges i

udtr. for stor grusomhed olgn., fx.: han har

dog et frygteligt TigeThUk.Ing.VS.II.59.
*0 den tigergrumme DødlBredahl.I.Ql.

*Strax derpaa spilled blev et andet Sørge-

stykke, )
Som . . Tiger Hierter selv til

Medynk bøjed hsix. Holb.Metam.61. i Neros
Tid, da tigerhjertet Grusomhed sad ved
Statens RoT.Hauch.VII.206. et nyt Slags

Barbarer (var) brudte ud som en Strøm,
utallige i Mængde . . tigervilde. £n^eZs<.

Forsv.212. -agat, en. (mineral.) en med
sølvglans og hvidgyldenerts gennemtrukket horn-

sten; tigererts. VareL.*862. -astrild, en.

(jf. -finkej % d. s. s. Perleastrild. Wiese.T.

1.44. -blod, et. *jeg (o: en bøddel) drak i

Morges (o: før henrettelsen) Tigerblod.
|
Blod

raaa jeg see, før er jeg ikke roUg. Oehl.I.

257. jf. u. -dyr, -mælk: Tigerinde er din

Amme . . | Dig opklækket har den samme
|

Ej med Melk men TigeT-Bloå. Holb.Metam.
66.

II
hertil tigerblods-farvet (kraftig rød

med svagt brunligt skær). BerlHaveL.1.237.

-blomst, en. (jf. Paafugle-lilje, -spejl^ Sf

navn paa forsk, prydplanter med rødgule,

plettede ell. stribede blomster, navnlig om
Tigridia. Hempel.Flora.(1834).161. BerlHave
LJII.181.

II (1. br.) om Gaillardia. DagNyh.
^*l-,1930.6.sp.l. -dyr, et. (\ Tigger-, FaUt.
Ovid.22). {ænyd. tigerdyr, -diur (ogs. som
fk.); fra ty. tigertier (oht. tigixtior); nu sj.)

indtil slutn. af 18. aarh. den alm. betegnelse

for tiger (1) ell. andre store rovdyr af katte-

slægten (jf. NvHaven.0rth.175). Det fæle

Tiiger-Dyr, den grumme glubske Løve.
JFriis.213. Den største af alle Tiger-dyr er

den som kaldes Konge-TigeT. vAph.Nath.
VIII.84. de bringer Tigerdyret,

|
spiddet,

skudt og trampet &adt.JVJens.Di.48.
\\

billedl., i udtr. for grusomhed olgn. Dette meer
end grusomme Tigerdyr (o: en ond kvinde).

Pamela.1.436. Barbar! et Tigerdyr var uden
Tvivl din Amme. Ew.(1914).III.120. -erts,
en. (mineral.) d. s. s. -agat. VareL.*862.

-farvet, adj. (jf. -plettet, -spættet^ brun-

gul (med mørkere pletter ell. striber). vAph.
(1772).

I

II. En Bulldog, tigerfarvet. iV^a^Tid.

^•/iil911.M.Till.l.sp.2. Rejseplaid, sort Plys

paa den ene Side, tigerfarvet paa den anden.
PolitiE.KosterbV*U1922.2.sp.l. -finke, en.

\ d. s. s. Perleastrild. i Handelen benævnes
(tigerastrild) almindelig Tigerfinke. TFiese.T.

1.44. Brehm.DL.UI,3.227. -fisk, en. \
teleskopslørhale, der mangler skæl og har fler-

farvet hud. Lieberkind.DW24. -frø, en.

(zool.) den indiske frø Rana tigrina. BøvP.II.
218. -gab, et (som Sf en), spec. 3( : saftplante

(sukkulent) med meget tykke blade med lange,

bløde „tænder" ; Faucaria tigrina. BerlHaveL.
1.238. -haj, en. \ hajen Galeocerdo tigrinus

(ell. arcticus), der har brunlig hud med mør-
kere pletter. VSO. BøvP.III.506. -hals-
due, en. '^ d. s. s. Perlehalsdue. Wiese.T.

1.527. -hest, en. (fagl.) hest med tigret

skind. Molb.HO. VSO. Stutteri.184. || spec.

(zool.) om zebra; Hippotigris. Liitken.Dyr.^

117. Brehm.DL.*III,3.53. -hud, en. (jf.

10 -skind samt Tiger 3; nu 1. br.) hud af tiger

ell. (tidligere især) leopard. Pflug.DP.1095.
I Europa bruger man Tigerhudene til Heste-

dækkeneT.Raff.(1784).436. „en plettet Huud".
Leth.(1800). VSO. -hund, en. (fagl, nu
1. br.) hund med mørke pletter paa lys grund.

vAph.(1772).III. Sal. IX. 117 (SaUXI. 870:
tigrede Gravhunde^, -ilder, en. (zool.) den
stribede ilder Vorméla perigusna. Cuvier.Dyr-

hist.1.117. BøvP.II.97. Q3 -inde, en. hun-

20 tiger. vAph.Nath.VIII.88. BMøll.DyL.I.61.

II
især i sammenligninger ell. billedl. hans

Majestet har givet ham en Tigerinde i steden

for en IlustTne.Holb.Hh.1.441. med et Blik

som en Tigerinde, der forsvarer sit værge-

løse Afkom. JPJac.1.151. -kat, en. (zool.)

navn paa forsk, tigerlignende dyr af katte-

slægten, navnlig om jaguar (vAph.Nath.V111

.

91), serval (VSO. jf.: (servalens) Skind
gaar i Handelen under Navnet „Afrikansk

io TigeTk3iV\Brehm.DL.I.147) ell. (nu især)

om en mindre, sydamerikansk katteart med
mørke striber og pletter, Felis tigrina (Lieber-

kind.DVXI.112); uden for fagl. spr. ogs. m.

mere ubest. bet. Tigerkatte
|
Trak dem (o:

Odur og Freja) i den gyldne Karm.OeW,
XXIX.169. Her (o: i Zoologisk Have) maa
Du da . . ind og se . . |

hvor Spottefuglen

endnu kan le
|
og Tigerkattene springe.

Drachm.UD.241. \\ i sammenligning ell.

40 billedl., navnlig om et vildt, uregerligt pige-

barn. Jeg troede, et Lam,
|
En Due De (o:

en ung pige) var, saa from og saa tam.
|
Jeg

seer, De er vild som en Tigerkskt. Winth.II.

190. Hughes.Blues.(overs.l945).22. -lilje,
en. 2( prydplante med brunrøde, sortplettede

blomster; Lilium tigrinum Ker. Gawl. Kjær-

bøll.HB.256. BerlHaveL.II.112. -mælk,
en. især i udtr. for medfødt grusomhed: *Ihvo
du est, som mig bespotter uforskammet . .

|

50 Da est du huggen ud af Klippe, og op-

ammet |
Med Tigger-Melk.Falst.Ovid.74

(jf. u. Tigerdyr slutn.). \\ nu spec. (fagl.) om
en slags cocktail med tilsætning af fløde (og

æggehvide). OBock.l00Desserter.(1934).56. jf.

PoVliol945.4.sp.2. -plet, en. (især i fil; nu
næppe br.). skimled' Tiger-Pletter. BDtde-
richsøn.Friderichs-Berg. (1705). Cl^. Amberg.

-plettet, adj. (jf. -spættet; I br.) tigret.

vAph.(1772).III. -sandsten, en. (mine-

60 ral. ell. Y) sort- ell. brunplettet sandstens-

varietel Sal.XVII.451. -skind, et. (jf.

-hud^ skind af en tiger ell. (tidligere især;

jf. VSO. MO.) en leopard, jaguar olgn.

Funke.(1801).1.131. Malerier, Panoplier (o:
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taabetisamlinger), Tigerskind og alle de andre
Herligheder, hvormed nu en elegant Salon

skal være oveTiyldt.Bøgh.E.39. JVJem.RF.
128. -slange) en. (zool.) slangen Pyihon
ntolurxis, hvis ryg er dækket af aflange, rød-

brune pletter. vAph.Nath.VII.357. Lieber-

kind.DV.V1.276. -snegl (Sal.XIV.527) ell.

•snekke, en. (zool., foræld.) porcelæns-

sneglen Cypræa tigris. Cuvier.Dyrhist.il.46.

Fedders.S.I.llS. -spring, et. spring (som) lo

af en tiger; især billedl. man glemmer ikke let

det Tigerspring, hvormed han (o: en skue-

spiller) ledsagede B^pliken. EBrand.Da.Skue-
spilkunsi.(1880).281. om Japan vil være
stærkt nok til . . at tage et Tigerspring over
Siarabugten til — Malakka.PoZ.*/j,254i.2.

«p.6. jf.: Spring af den Sort, der i Artist-

sproget kaldes „Tigerspring", og som bestaa

i, at den Udøvende springer op og i horizon-

tal Stilling snurrer sig rundt om sig selv i 20

\Aili(tn.CMøll.F.63. -spættet, adj. (1. br.)

tigret. en tigerspættet Hingst. Irig.EF.1. 158.

-stribet, adj. om dyr (navnlig kat): Eriks-

holm.Majoren paaTorpe.(1916).93. nogle ti-

gerstribede Gedehamse. 5ot/a.(?^ Af. 132. || om
stof. De gik i tigerstribet Spaseredragt. ^mi
Nx.PE.IV.88. Rejseplaid, sort paa den ene

Side, tigerstribet paa den anden. Poh'<tJ5.

KosterbV*U1922.1.sp.2. -træ, et. Y d. s. s.

Bogstavtræ. VareL.^125. -ulv, en. (zool., 30

foræld.) om forsk, dyr af katteslægten. vAph.
Nath.VIII.91(om gepard). Elephanten, Rhi-

noceros. Tigerulven, Schakalen beboe Sko-
vene (i Bengalen) .Maanedsskr.f.Reisebeskri-

veher.II.(1834).178. -øje, et. 1) (øje, der

minder om) en tigers øje. •Én Mand, der ikke
skialv, men saae Dig i | Dit Tigeroie dristigt.

Hauch.DV1. 112. 2} (mineral.) kvartsaggregat,

der er gennemsat af gulbrune krokydolittraade.

VareL.*494. 3) (fagl.) en art katteøje (2) til w
cykler. PolitiE.Kosterbl.**U1924.1.sp.2. -ør-
red, en. \ bastard mellem ørred og kilde-

ørred, hvis ryg og sider er marmoreret med
bugtede aarer; Salmo trutta foniinalis. Danm
Fauna.XV157.
tigge, V. ['tega] JIøysg.Anh.21. -ede.

vbs. jf. Tli^eri. {ænyd. d. s. (og t(h)yggæ,
tege, tæge; præt. tigde. Marc.l0.46(1550 )

;

part. tiet^ glda. d. s. (præt. tha(a), fil.

thagæ. QldaKrøn.117. part. thæghæt. Heil 50

Kv.74), æda. thiggiæ (1)01.11.66.83. thigiæ.

Fragm.l2. jf. part. lagh theghæn. FlensbSt.

§78), SV. tigga, no. tigge (præt. tiggde ell.

tagg), oldn. j)iggja (præt. pi), oeng. J)icgan,

o$ax. thiggian, ohl. diggen || i oldn., oeng.

kendes kun bet. „faa, modtage" (i oeng. spec:
tage føde til sig), og denne bet. er bevaret endnu
i fsv., æda., glda., ænyd. (navnlig i den spec.

bet.: faa til ægte); bet. „betle" , der kendes allr.

fra glda. (Fragm.56. HellKv.40.53. SkLov. 60

(Schlyter).490.
jf. Kalk.l.ll7b), æda. ((bør-

nene) thiggiæ them til matz. I)OL.V255),
fsv. lovsprog f^iggia sik fej)u. Schlyter.Ordbok.

(1877).744), beror muligvis paa (kirkeligt)

laan fra osax. (oht.), der baade har bet.

„modtage, opnaa" og „bede"
|| jf. II. taa, for-

tigge samt I. Tigger || om brugen af tigge,

trygle og betle i ældre (jur.) spr. se Betænk-
ning afgiven afStraffekommissionen af */i\ 1917.
(1923).Bilag5; jf. HjælpeO.} (paa lovstridig

maade ernære sig ved at) bede (fremmede)
om nødtørftig hjælp til livets ophold;
betle; i videre anv.: bede paa ydmygende,
indtrængende maade (som den der er i

yderste nød og intet kan yde til gengæld);
undertiden: bede om noget ved miner eU.

væsen (spec. om børn ell. dyr, der ser nogen
spise og ønsker at faa noget med): *De lette

Spurve . . paa Bondens Tage
| . . tigge Smuler

af hans Julekage. PalM.AdamH. 1.8. Janes
Øjne tiggede. — Jo, kom nu. ErlKrist.MM.
119. (hunden) tigger om en Bid af Maden.
Pol.*/*1943.5.sp.4. mor kunde ikke lide, at
børnene tiggede, naar de voksne spiste !

i) (jf. trygle samt Y. bede l.i slutn., fægte
4.2; t (ældre) jur. bruges alm. betle) uden
nærmere bestemmelse (ofte i forb. som sidde,

staa, gaa om(kring) og tigge^. De lade

Stodere ere de, som gaar om og tigger, og
ikke vil &Theide.Holb.Masc.II.3. jeg skam-
mer mig ved at tigge (1819: tiygle). Lue.

16.3(1907). II
som ytringsverbum. „Aa, Far,

du kunde godt give dem Lov til at komme
her og danse og holde Julestue," tiggede

unge li.HUss.IH.164. „Kunde du ikke ha
Lyst til at være med?" Hun saa bønligt

paa K., „aa hvad," tiggede hnn.TDitlevsen.
BF. 110.

II
uegl. Jeg vil ligge

| Her og tigge

I

Ved din store Naades T)øx.Brors.l41. jf.:

Sproget (skal) være ærbødigt og hen-
givende; men ikke tiggende, ikke tryglende.

Stoud.SkrivemaadeniEmbedssager.(1816) .135.
(spøg.:) Vognrekvisitionerne . . kom ofte

tilbage uden Løfte om en eneste Vogn. Saa
tiggede man pr. Telegraf. VilhHans.J.56. \\ i

forb. m. verbum af lign. bet. (delvis til bet. 2),

isasr i forb. tigge og bede (sjældnere bede
og tigge^. Indbyggerne . . tiggede og bade
ham om Fred. Schousbølle.Saxo.420. Han
bad og han tigged

|
Alt for sit usle Liv,

Winth.HF.244. jeg vil skrive til Faster G,

og bede og tigge om at faa hendes to vestre

Stuer . ErlKrist.MM.55. (han) var ikke ellers

Fisker, men netop denne Gang blev han af

en andens Kone tigget og plaget om at

tage med ud den Nat, da hendes Mand ikke

var rnsk.BornhHaandvEr.146. tigge og
true. PEBemon.P.41. Der blev grædt der-

indi% truet og tigget. ErlKrist.DH.58. de
skulle ikke . . nære sig af Tryglen og
Tiggen.Borrebye.TF.107. hun . . havde
tigget og tryglet ham om at vise hende
BsiTmhiaiTt\ghed.Soua.OAM.86. \\ (nu især

dial.) i forb. (med) tiggende uøn. Kost-

gaard.I^x.T31b. Hvad vil Du trøste mi|
med? Dette Spørgsmaal kom stadig igjen i

hendes Mund, som i Børns, der blive ved at

gjcntage deres tiggende Bønner. Schand.AE.
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283. Jeg fik ham ganske vist til at give mig
det; men det var også med tiggendes Bøn.
UfF. II

talem. og ordspr. (maatte baade)
tigge og betale, se betale 1.5. tigge for
hvermands dør, se Hvermand 2; jf.

(dial.): tigge paa døre (om børns plagerier).

UfF. den, der giver til han tigger,
skal slaas, til han ligger, se u. I. give

3.1.

2) m. det, man beder om, tilknyttet ved
præp. (især: om^, og (ell.) m. den, man
beder, som obj. ell. (nu sj.) styret af til ^Jeg
vil ikke tigge (eller gider ikke tigget) til

nogen for (eller om) saadan en ringe Villighed.

Høysg.S.99. Jeg laae . .
|
Udmattet af at

tigge
I
Til Riddere, som — gik og lod mig

ligge. Oehl.XIV122. Blich.(1920).XXVII.56.
Han skulde ud for at tigge til Sofie. £rl
Krist.K.55). ingen tigger om Almisse, uden
den, der er hungrig eller laXtig.Bagges.NK.
106. tigge om brød: *Han, der tungt om
Brød og Huusly tigger. FOuldb.(MO.). Holst.

1.147.
II * videre anv. nu spiller jeg mit Kort

saaledes, at hånd skal self tigge mig om
Jnnlestue . Holb.Jul.6sc. Hun havde tigget sin

Moder om at være fri, men til ingen Nytte.
JakKnu.S.192. \\ i forb. m. for; i rigsspr.

næsten kun i forb. m. inf. Hvor tit tiggede
vi ikke de gamle for at faa Fortællingerne
om og om igen} MartinAHans.JR.il. *(spur-
vene) tigger mej få U&.FynskHjemstavn.l939.
117. jf. Feilb.

3) m. det, man beder om, som obj. og (ell.)

den, man beder, tilknyttet ved præp.-led m.
af (jf. f: tigge én noget aA.Moth.T104;
sml. Kalk.IV.342a^^). ham satte de dagligen
ved (tempeldøren) at tigge (1907 afvig.) Al-

misse af dem, som gik ind i Templet. ^pG.
3.2. naar man . . sulter i hjel, eller tigger

sit tarvelige Ophold. Æas/s.Br./.254. gamle
Dervischer . . tiggede af dem paa Gade-
hjørnerne. Jørg. (Kbh.s Børs-Tidende."/»1890.
l.sp.l). tigge sit brød: VSO. \\ uegl.

*hele vor Jord er af Tiggere fuld.
|
Den

ene tigger Nøgler, den anden tigger Baand.
PAHeib.US.626. *Ærens Mand ei Hæder
tigger,

I
Thi han vil fortjene den. Thaar.

ES.396. Hvert Øjeblik kom Nabokonerne
rendende og tiggede en Haandsrækning.
AndNx.U.117.

|| m. refl. hensobj. frysende
tigger hun sig plads på heltens leje.AOlr.
DH.I.165.

II
i forb. m. (obj. og) præp.-led

m. til. *han vanker
| Fra Huus til Huus . .

|

Og tigger til et Kruus. Winth.HF.293. Naar
det er nødvendigt, tigger de (o: tigger-

munkene) til Livets 0]phold. BerlKonv.XXI.
345. han tigger kun penge til brændevin I

tigge til een pose, se I. Pose 1.2. spec.

(dial.) i forb. som tigge til brand (Krist.

Ordspr.524), til brandstyr (CReimer.NB.
55) ell. til jul (smst.448).

\\ (jf. sammen-
tigge^ i forb. tigge noget sammen, samle
ved at tigge. *Jeg tiggede sammen et Par
Markes Venge.Oehl.Digte.(1803).238. Nogle

faa Kroner kan de gerne tigge sammen paa
en Dag. LindskovHans.NH.184.

4) m. obj. (især: refi.) og obj.-præd. ell.

(navnlig) præp.-led, adv., der betegner ret-

ning olgn. kom herhen og sæt dig ned, men
først maa du knæle og sukke og tigge mig
god. JPJac.l.94. Saa vidt er det dog vel

ikke kommet endnu, at man skulde tigge
Folk ind i Guds Uus.KLars.SF.6. talem.

10 (dial.): han tigger, som han skulde tigge en
sjæl ud af helvede. FeiiJ. || tigge sig frem,
under rejse ell. vandring bede om hjælp til

livets opfiold. *gak som Pilegrim til Fods,
Og tig jer iTemWehl.X.126. I Sverige tig-

gede jeg mig frem langs l&nde\e]ene.MKlit-
gaard.GM.lO. || tigge sig ind, (nu sj.)

skaffe sig adgang til, ophold hos ved at tigge

og bede; tidligere spec.: indynde sig, Moth.
T104. jeg (ønsker) at I ikke vil lade eder

20 merke med noget Ord, hvoraf han kand
giøre sig den Tanke, at jeg vil tigge mig ind
hos ham igien. Pamela. 1.93. Amberg. || tigge
en noget paa, (sj. i rigsspr.) plage en til

at modtage noget. Feilb. jf.: jeg er jo intet

din Ungdomslige . . Du skal aldrig tro, jeg^

vil tigge mig dig paa. JPJoc./.278.
|i (jf.

tiltigge} i forb. tigge sig til noget ell.

(nu sjældnere) tigge sig noget til (M0.^\
(han) sluttede med at beklage, at en saa

30 høiadelig og velbyrdig Herre . . nu skulde]

tigge og trygle sig sin Ret til. NPWiwel.R.\
118. Sundbo.FS.1.285), opnaa noget ved at\

bede. Schousbølle.Saxo.146. kom man for atj

faa Hjælpekasseunderstøttelse, blev man yd-
myget og skulde tigge sig til de usleste!

Beløh. JørgenNiels.FL.77. tigge en til (at
gøre) noget, (1. br.) faa en til noget ved\

bøn, tiggeri. *Det gaaer mig som de Spille-

mænd,
I
Der tigges til at spille,

] De samme
|

40 tigges vil igien,
|
Om de skal holde stille.

Reenb.I.18. Fiskerne maatte selv løbe op il

Landet for at tigge Prangerne til at kjøbe]
Fangsten. Tidsskr. f. Fiskeri. 1873. 177. Rask.]
FynskeBS.85. Feilb.

Tigge-, i ssgr. (jf. Tigger-^ til tigge (1)J

-brev, et. {ænyd. d. s.; jf. Tryglebrev; sj.n

tiggerbrev. Moth.T104. Bredahl.l.20. -bro-
der, en. {ænyd. d. s. (ogs. i bet.: tigger); efteri

lat. (fit.) fratres mendicantes; nu næppe br.y

50 tigger-broder, -munk; især i flt. Moth.T104.
PEdvFriis.S.51. -digter, en. (jf. Tigger-

poet; sj.). Disse Skalde vare ikke Tigge-

Digtere, som kildrede Kongers . . Øren for et

Maaltid }A&d.Wand.Mindesm.I.176. -fær-
dig, adj. saa fattig, at man (iwssten) er nødt

til at tigge; ludfattig. Jeg er ikke tiggeferdig

endnu. Moth.T104. Mange velhavende . . Fa-

milier . . bleve forarmede, nødlidende og

tiggefærdige. Molb..BfS. 1. 140. IsakDin. FF.
60 198. Feilb. -pose, en. (nu næppe br.) tigger-

pose. *hvo som ey til Bettel-Stau |
Og

Tigge-Posen griUer. Sort.Poet.45. *Ei Mind-

ste Sinche gaar, her om med tigge Poese.

Jernskæg.D.88. -prins, en. (jf. Tiggerprina;
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især i barnespr.) person (især barn), der

„tigger". Saa tag da den kage, din lille

tiggeprins! •

I. Tigger, en. ['tegar] ^(t)TIggere. Nv
Uaven.0rth.175. Ew.(1914).V.9. jf. Esp.SSS.
Riet2.732 samt LollO.). flt. -e. (ænyd. tiggere,

SV. tiggare, no. tigger; til tigge; i jur. spr,

brugeé olm. Betler, ;'/. HjælpeO.473; sml. ogs.

Tr>'gler, Stodder 1 samt Stakkel 1 || et andet

ord foreligger vist i Skovtigger) person, der
ernærer sig ved betleri; ogs. i videre anv.

om ludfattig person. „Poesie er Gudernes
Tungemaal." — »Mig synes, det maa heller

heede Tiggernes Maal; Thi alle de Poeter,

jeg har kiendt, har været Stodere."Æ^o/fe.T«/i.

/.S. 'Sol seer ind i Slot og Vraa,
|
Seer paa

Drot og Tigger. Ing.RSE.Vn.235. »Hun er

til Aars og fattig, skjøndt ei Tigger. PaiM. Tf

325. (den) Mængde Tiggere, som det vrimler
med overalt (i Kim).IngvBond.JR.360.

||

i sammenligninger. Mand siger mig. Du
(o: Jesus) ligger

| I Krubbe, Hee og straa,
|

Kun Hig en usel Tiggeri Kingo.SS.IVll?.
(du) taler svgeligt, ligesom en Tigger om
Løverdags Mten.PAHeib.Sk.il.3.

\\
(I br.)

om person, der plager en med sine btmner.

Moth.TlOi. Han er den mest paatrængende
Tigger, jeg kiender. y.SO. jf.: *du (d: Køben-
havn) begraver, som din største Mand,

j

Din første Gøgler og din beste Tigger (o:

skuespilleren H. C. Knudsen (1763-1816), der

tumlede ind til krigens ofre).Bagge8.Danf.
1816.1.442.

Il
om dyr. Ovenover Skibet . .

svævede Maagerne . . Tiggere ved Civilisa-

tionens svømmende Overflødighedshorn.JF
Jens.RF.62. Elendige Tiggere (a: om graa-

spurvene) .AaDons.MV163.
II. Tigger, en. se Tiger.

''"'RIC<*«*-, t ssgr. (jf. Tigge- samt Betler-,

Bottfcl-, Fattig-, Stakkels- og (især) Stodder-)
til I. Tigger; fx. foruden de ndf. anførte:

tigger-agtig, -bande, -bylt, -dragt, -flok,

-haandværk (S&B.), -jagt (VSO.), -kaabe,
-kaar, -kappe, -kjole (Olufs.OD.71), -klæder,
-kurv, -stand, (paa) tigger-vis; desuden
personbetegnelser som Tigger-barn, -dreng,

-familie, -kone, -kvind(e), -kæUing, -pak,
-pige, -tøs, -unge. -ansigt, et. (1. br.) især
i udir. for at sætte en bedende mine op. det
var en Skiændscl for Nationen, om Storm
skulde behøve at giøre . . Tiggeransigter for

at faae Sub8kribentere./do/»6.Af»n.77l5..S'ep/.

27. (hun) behøver ikke mere at sætte Tigger-
ansigt op hos . . Mælkemanden. Hjemmet.
1912. 1007.sp.l. -arm, adj. (jf. bettelarm;
1. br.) meget fcUtig; uegl.: •tiggerarm paa
Mod. Grundtv.PS. V1.546. -brev, et. (jf.

Tiggebrev sarrU Betle-, Bettelbrev^ brev, hvori
man tigger, beder om uruierstøttelse; bønskri-
telse. hun lever af at skrive Tiggerbreve og
faae Folk til at tage Lotterinummere paa
broderede Puder. HCAnd.SS. VI90. IsakOin.
FF.313. -broder, en. (jf. Tiggebroder; nu
^ br.) tiggermunk, almuen fandtes uvillig at

give tiggerbrødre og andre af betler orden
nogen almisse. Holb.DNB.llO. CBernh.NF.
XIII. 5. -brød, et. (jf. Stodderbrød; nu
næppe br.) brød, føde, man har tigget sig til.

Almissebrød . . Tiggerbrød. 750.7.242. Am-
berg. -foged, en. stodderfoged; m. h. t.

forhold i 16. aarh.: KvBV*/il910.1.sp.3.
-gang, en. (jf. Stoddergang^ det at gaa
om og tigge, (især i forb. gaa tiggergang^.

10 Børnene kom til at lide Nød om Vinteren . .

naar Veiret forbyder Tiggergang . Goidsc/im.

BIS.11.62. Da de paa deres Tiggergang til

Nidings Hus erfarer Tilstandene dér, aabner
de for deres velfors)Tiede Tiggerpose. JStiie-

skovJ.DD.I.216.
II

ofte uegl., i udtr. for yd-
mygende henvendelser om hjælp, den Hævn
skal Sidse og hans Søster it have, at a
gaar Tiggergang (o: til en forkastet frier).

Goldschm.VII.60. Det blev til en næsten
20 daglig Tiggergang frem og tilbage mellem

Regeringskontorer. Pon<. ^Æ^. 224.
||

polsk
tiggergang, se III. polsk 2.3. -hotel,
et. (jarg.) (billigt) herberg for hjemløse. Sal.*

XXIII.464. MKlitgaard.GM.35.
Tiggeri, et. flt. -er. {ænyd. d. s. (PSyv.

11.23); jf. Trygleri) vbs. til tigge. I) betleri.

Moth.T104. at løbe om med Stiernen hellig

3 Konger Aften . . er ellers et Tiggeri. Pfid«
Friis.S.354. (betleren) havde været paa Tig-

30 geri i Hjørrings Omegn. Pol.**/»1940.3.sp.5.

2) det at bønfalde, plage en om noget (især

m. h. t. børn). Efter meget Tiggeri fik Ka-
milla omsider Lov til at faa to Kaniner.
Raae.OL.80. Den uheldige Arrestforvarer . .

var efter mange Forklaringer, Taarer og
Tiggerier virkelig kommet tilbage til sit

Embede igen. MartinAHans.JR.279.
Tigger-kloster, et. (;/. ænyd. tygge-

closter; især hist.) kloster, tilhørende en
40 tiggerorden. Daugaard. Da.Klostre. (1830). 61.

OFriis.Litt.250. -kæp, en. (jf. -st&y; l.br.)

Der var snart ingen anden Udsigt end
Fattigvæsenet eller Tiggerkjæppen. Thyreg.

UdvFort. 1.329. -mank, en. (jf. ænyd.
tigg(e)-muuck sa7nt Betler- (Bettel-) munk,
Tigge(r)- broder; især hist.) medlem af en
tiggerorden. Holb.Kh.696. ! ligne Tigger-

munke, der har fastet | I fjorten D&gc.Recke.
KL.105.

II
hertil fx. Ti|i^|Brermunke-klo8ter,

50 -orden, -orden, en. (jf. ænyd. tiiggeorden;

katohk-kirk., hist.) munkeordeti, der (oprin'

delig ell. væsentlig) lever af almisser; isan-

om dominikaner- og franciskanerordenen. Am-
berg. OFriis.IAtt.142. -poet, en. (jf. Tigge-

digtcr; 1. br.). Ærevers . . beregnede paa at

indbringe Tiggerpoeten af Profession en

ringe Skjærv til Tak for den udviste Høflig-

hed. Paludan.(BiogrLex.XIX.374). VilhAnd.
Horats. 1.176. -pose, en, (jf. Tiggepose^

60 pose, hvori en tigger opbevarer, hvad han
tigger sammen; ofte i udtr. for at være ell.

blxve tigger. Moth.TlOi. *Thi ganger han
(o: SI. Laurentius) ud paa den brede Vei

|

Med Tiggerposen paa hygge. PMøll.(1855).
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J.33. Feilb. jf. Mau.10362. Ofte kniber det

at skaffe det daglige Brød. Maria . . gaar
da med Tiggerposen for sine Kære.
KMich.(Pol^yil935.15.sp.3). (bonden) blev

sat ud af sin Gaard og næsten med et

bragt til TiggeTposen. NRasmSøkilde.B.
159. -prins, en. (jf. Tiggeprins; jarg.) stod-

derprins, en københavnsk tiggerprins, der

kaldte sig for YsÅhy-Tovl. MKlitgaard.GM.
77. -rannnlcel, en. (sv. tiggarranunkel ; lo

tiavnet skyldes, at tiggerne anvendte plantens

btæretrækhende saft til fremkaldelse af saar

og vabler paa huden; jf. Stodderurt samt
BerlTid.*/il924.Aft.2.sp.l) 2( Ranunculus sce-

leratus L. Viborg.Pl.(1793).114. JTusch.195.

AchtonFriis.D0.il1.167. Tiggerske, en.

(1. br.) kvindelig tigger. Blich.(1920).XXVI.
135. Hun saa' jo ud som en omløbende Tigger-

ske. SvGrundtv. FÆ. II. 205. PlaCour. Menne-
nsketsHjem.(1931).57. Tigger-skilling, 20

en. (sj.) skilling, der kastes til, gives en tig-

ger, (han) kastede det (0: en ytring) som en

Tiggerskilling til mig, jeg skulde blive glad

ved. HCAnd.SL.132. -skærv, en. (sj.) d. s.

*naar vi af og til en Tiggerskjærv . .
|

til-

kaste ham (0: vor næste) — hvor tykkes vi

os ædle. Arentzen.KH.137. Tiden er en dyg-
tig retusjør, eller som Shakespeare siger det:

tiden har en pose på sin ryg, hvori den sam-
ler tiggerskærv til glemsel. SvClaus. Udvalgte 30

tvangstanker. (1945). 218. -sprog, et. (nu
sj.) udtryksmaade ell. jargon, der anvendes af

tiggere. I Tiggersproget har jeg ofte hørt

giv mig en SøQen.CollO.(u. Søsken^. jf.

Han havde Tiggersproget ret i sin Magt (o

forstod at tigge, bede paa virkningsfuld maade).
VSO. -stav, en. (jf. u. I. Stav l.i samt
Bettel-, Stodderstav^ især i udtr. for at være

ell. blive tigger ell. ludfattig, give ham selv

Tigger-Staven i Haanden, og nøde ham til 40

med Kone og Børn at komme og banke
paa vore Dørre og FoTte.OeconT.il. 102.

Folk (sagde), at det var ham, der havde
bragt 100 ulykkelige Familier til Tigger-
staven. J5øgfkJT. 375. gribe til tigger-
staven. VSO. Moderen maatte for at er-

nære sig og Barnet gribe til Tiggerstaven.

CSPet.Litt.603. -stolt, adj. (I br.) prakker-

stolt; fattigfin. Vil nu den tiggerstolte Slægt

ei engang leve af Guds Naade. Grundtv. 50

ChristelPræd.III.545. jf.: Det er ei at undre,

at saa stor Dovenskab haver saadan Tig-
gerstolthed og Armod i Følge med sig.

Reiser.11.537. -tegn, et. (især m. h. t. for-

hold i 16.-17. aarh.) lille metalskilt (med an-

givelse af hjemstavnssogn) , som tiggerne skulde

bære synligt. KvBV*/7l910.1.sp.3(jf. Reces^Vit

1587.§1 (VASech.FR.II. 499)). Linde,Borup
&Hassø.VorgamleHovedstad.(1929).185.
tigre, t'. ['ti(")qr8] -ede. ^dannet til tigret 60

(henh. I. Tiger^ ell. efter ty. tigern; 1. br.)

gøre tigret; forsyne med plettede (ell. stri-

bede) aftegninger. Amberg. (mænd) hvis Kaste-
mærker tigrer de ragede issei. HSeedorf.To i

en Kuffert.(1928).92. tigret, adj. ['ti(-)qr9<]

{til I. Tiger (ell. perf. part. af tigre), sml. ty.

getigert, fr. tigre; jf. tiger-farvet, -plettet,

-spættet; især fagl.) forsynet med (mør-
kere) plettede (ell. stribede) aftegninger
(som et tiger- ell. leopardskind); om pels-

varer ell. stof: en meget fiin grøn Klædes
Kappe, omkantet med tigret Fløiel. Biehl.

Dq.III.129. Tigrede Hestedækkener. F<SO.

en svær Kone i tigret Kaninskindspels.
0Rung.SM.31. \\ navnlig (jf. Tigerhest^ om
hest. MR.1796.759. er (pletterne) mindre,
runde og nogenledes ensartet spredt, kal-

des Løden tigret. HGoldschmidt.HestensYdre.^

(1922).82. Man har . . guul- rød- bruun-
og sort-tigrede Heste. Viborg.HY. 146.

uegl.: Archimbalds Ganger . . tigret med
hvidt Skum. Brandes.IV462.

|| om andre
dyr, spec. (jf. Tigerhund^ om hund. tigrede

og brogede (mynder). Blich.(1920).XVII.198.
En lille Aborre, med smukt tigret Skind.

HCAnd.(1919).V158. tigrede Finker og Sølv-

næb. Ofiwn^.-S-S.PÆ^?/. Tigerfinke;. En graa-
tigret Killing. NatTid.*/io 1911.M.l. Till. 1.

sp.2. En rødtigret, slunken Ksit. Raae.
TT.59.
Ti-hed, en. (regn., nu iiæppe hr.) d. s. s.

I. Tier 1. Eenheden, ti Gange taget, er en
Tihed eller Tier. MO.(u. Enhed;.

I. Tik, et ell. (nu især dial.) en (se 1. 39;

jf. Feilb.) [teg] {ænyd. tick (fk.), no. tikk,

ty. tick, m.; vbs. til tikke ell. substantive-

ring af III. tik; jf. I. Dik, VI. Pik || om
forb. tik og tak se u. I. Tiktak 2) i) (nu
især dial.) som vbs. til tikke 1. „løBligt stød

med enden af en hnger.'' Moth.T105. 1 et

Selskab blev sjunget: „*PoIitica, der gives

visse Strenge,
|
som taale ei den mindste

Tik,
I
og om vi lod vor Biskop leve længe,

I
vi vistnok en Ulykke fik." Cit.l848.(Sdjy

Aarb. 1904.82). Feilb.
|| (jf. sv. dial. leka

teck (Arkiv.LV1.205), no. tikken samt (n)ty.

tick om helle i tagfat; sml. ogs. (sdjy., for-

æld.) tikkes, tagfat. CCLorenzen. Minder fra

Sundeved.(1859).29) især som navn paa en

slags tagfat, hvor man raaber „tik", naar man
slaar en anden, (ofte i forb. lege tik;. Tage
Tik. Et Punkt bestemmes som Mål, der kan
man frit stå uden at blive „tikket", og én

er Tikker. Han løber hen og berører én, idet

han siger: Tik. Krist.BRL.520. Feilb. Maaske
er det slet ikke Tik, vi leger, men Kat og

Mus.KMunk.E.42. LollGr.54. 2) til tikke 2:

tikkende lyd; (alm.:) tikken. Uhrets Tik

høres . . gjennem Stilheden. FTÆis<.TY//.
538. der var tyve (0: telegrafapparater) ialt,

og hver havde sin Tone . . Menneskets Øre

. . kunde skelne det enes Tik fra det andets.

Buchh.S.54.

II. Tik, subst. se Teak.

III. tik, interj. [teg] (ty. tick; jf. II. dik,

VIII. pik samt III. tak; lydord) I) (især

dial.) udraab i legen tik (I.l), naar man slaar

ell. vil fange en.' Krist.BRL.520. KMunk.E.
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39. 2) (jf. I. Tik 2, tikke 2) om en kort,

skarp lyd. ||
(nu I. br.) om hanken fpaa

d»r ell. vindtie). *Luk op, luk op . . tik

tik, tik tik. Trojel.1.142. (Rødhætte) ban-

kede paa Deren: tik, tik f/r. orig. toc, toc^.

Winth.Overs. afPerrault: Eventyr. (1873). 2.
||

om urets lyd. jf. Holstein.L.39.
\\ (jf. ty. tick-

tack, eng. tick-tack, fr. tic-tac samt II.

Tiktak) i forb. tik-tak (ogs. tikke-tak-
(ke)/. især som gengivelse af et (større) urs

dikken. VSO. Et Urværk siger dik . . eller

tik-tak, tik-tak. KNyrop.OL.II.41. *Store

Ure sige tik-tak
i

smaa Ure sige tikke tak-

ke (osv.). FHøffding&HAndersen.60Kanoner.
(1930). 8. Flik-flak, tik-tak knitrede Tørv
og Brænde i K&kkelownen. CReimer.NB.22.
om hjertebanken: Tikke Tak | I vore Koner
Hiertet slog, |

Naar de mod hans Karesser

tog.ChrBorup.PM.38. »Men naar de paa en

Tøs faar Øie,
|
strax deres Hjerte slaaer Tik-

tak. ttsetst/n^esit/fcie.CyiS'O.^. 3) (jf. tikke

3; nu iweppe br.). Tlikker, eller siger tik, tik,

som de kalkoenske høns, naar de seer høgen
eller noget andet u-sedvanligt. iVv^auen.

Orth.175.

Ti-kamp, en. (jf. -kæmper samt Fem-
kamp; sport.) sportskamp, atletikkonkurrence,

omfattende ti præstationer i forskellige arter af

Iri idræt (løb, spring, kast osv.). ACMeyer.
ldr.II,6.70. BerlKonv.XXI.346. -karl, en.

(alm. skrevet •kaVH). (jf. Karl 6.4, Femkarl
samt Timand 2; jarg.) tikroneseddel (under-

tiden ogs.: tiøre. Dania.III.61 („i den nyeste

Tid i laveste Slang");. CHans.S.182. Dag
Nyh."M935.22.sp.l.
tikke, V. f'tega] -ede. vbs. jf. I. Tik.

(ænyd. d. s. i bet. 3, no. tikke, ty. ticken

(bet. \-2); lydord; jf. III. tik samt tiktakke,

dikke, III. pikke, IV. takke, tukke) I) (især

dial.) give et let slag ell. stød (med en

finger). Moth.TlOS. Ddbll. Feilb. jf. bet. 2:

hendes Negle tikkede mod Empirekommo-
dens Citrontræ. ^o/)on8./)f/.60. || ..slaa" i

Ugrn Jik" . Krist.BRL.520(8e u. I. Tik 1).
||

(nu næppe br.) reciprokt tikkes (med uvis

bet.). Høysg.S.228. 2) frembringe korte,
»karpe ell. haarde lyd: if'r-r om ur.

paa Chiffonieren tikkede det lueforgyldte

Taffelur. Pon<./'/..2.30. Lauesen.MF. 127. jf.:

Siden sad . . han i Sofaen, til Bornholmeren
tikkede Solen Må. KMich.HE.59. Minut-

f'rrie tikkede hoTt.TomKrist.HE.79. || om
skrivemaskine. Skrivemaskinen klaprer og

X\k\ii'j.JVJens.Q.24. GyrI^mche.BD.169.
jj

om telegraf, jf.: Fem forskellige Radiotele-

prafcr afløser hverandre, ivrige efter at tikke

deres „Velkommen!" ud til oi.Pol.*U1921.8.

Kp.l.
II

I andre ani\ den flinke Motorbaad,
de nu fulgte med Blikket, som den tikkende

pilede mod Land. OKung.Y. 5. iMaskingevæ-

rernes regelma'ssige, mekaniske Tikken. //ar

NirU.TT.V.65. den tikkende Boreorm, der

først standser sit Arbejde, naar Bjælken
er falden hen i Støv. Buchh.Su.I.S4. 3)

(nu næppe br.) „en kalkunske hønes røst,

nåer hun seer en fugl flyve". AfoiA.T/05.
NvHaven.Orth.l75(se m. III. tik 3;.

Tikker, en. (til tikke) I) (dial.) per-

son, som „er den'' i legen „tik". Krist.BRL.

520(jf. u. I. Tik 1). 2) til tikke 2; fx. om
en (af Vald. Poulsen opfunden, men ikke læn-
gere brugt) strømslutningsindretning. HHolst.
Elektr.II.221.

Tikke-tak, subsi, se u. I. Tiktak.
-tak(ke), interj. se III. tik 1.

Ti-klokke, en. (kirk.) klokke, hvor-

med der ringes kl. 10 (formiddag). ArkivMus.
2R.I.64. AarbLollF.1936.17. DanmKirker.
VI.105. -krone, en. (jf. Femkrone^ (guld)-

mønt af ti kroners værdi; ogs.: tikroneseddel

ell. beløb af 10 kr. (guld-)10-Kronens Dia-
meter skal være 18 Millimeter. Lot;iVr.66"/»

1873.§3. skulde du komme i Bekneb for en
20 Tikrone til Begravelsen, maa du sige fra I

AndNx.PE.1.276. billedl: CMøll.M.III.23
(se u. Femøre^, -kroner, en. flt. -e. (dagl.)

d. s. Han kunde bare vove at røre ved
Pengene, det var ikke hans, det var Kon-
gens TikToii&TGlORung.VS.bO. denne blå

(jf. III. blaa 3.2^ T\]ironGT.StDrewsen.K.264.

-krone-seddel, en. (1. br. -kroner-sed-
del. Stuck.Asmadæus.(1899).113.196). penge-

seddel lydende paa ti kroner (jf. Ti-karl, -lap/

30 (han) dryssede . . en Haandfuld Tikrone-
sedler ud over Pengestykkerne. RSchmidt.
MD.94. HowaU.DB.31. -krone-stykke,
et. (guld)tikrone. KNordent.JL.il. 140.

I. t Tik-tak, subst. (i bet. 1: en^. (ogs.

Tikketak, Tik osr Tak, se u. bet. 2). {ænyd.

d. s., ty. ticktack, holl. tiktak; maaske om-
dannelse af Triktrak (s. d.) ell. (ligesom

dette) dannet efter lyden af brikkerne, der

trækkes over brættet) I) „en lég i bretspil,

40 som leges med terninger og brikker. Er to

slags, gemen tiktak, og stor tiktak." Jl/o</i.jr

105. *I Tick tach slog hånd Nogle slag
|

med tærning som mand bruger. Ct<.co./7^0.

(NkS4°820b.221). lad os spille en Tiktak.

Cit.l703.(Hiiberi2.Anrh.il.266). FruentTid.

1770.nr.38.4.sp.2. 2) {vel udviklet af bet. 1,

muligms m. tilknytning til Taktik; jf.: Tak-
tik er (i officers-jarg.) Tikt&k.KlMrs.Sol-

datspr.li) rænkespil; list; især i forb. som
50 viis, udlært paa tiktak. »Den som er viis

paa Tikketak (Reenb.II.269: Tik og Tak;,

I

Sig ey paa Næsen lader spille
|
Betages

neppelig med Sn&k. Reenb.(SamlI)an8keVer8.

IV249). Moth.S272(se u. Skælm l.a/ hånd
(maa) fornemme sin kvdske lirud er vel

udlært paa Tik-Tak. //ørn.A/orai./.^/. 3)
(maaskr til II. Tik-tak ?) om vidtløftig ell.

indviklel, uforstandig fremstilling; sniksnak.

eders Tiktak (sp. orig.: la Tica^ vil jeg slet

60 ikke have noget med at bestMe. Biehl.DQ.

III.25.

II. Tik-tak, et ell. (nu dial.) en (VSO.).
('teg'tay, 'tegitajj flt. d. s. {substantivering

af III. tik-tak, se u. III. tik 1; dagl.) tik-

IV
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kende lyd (som af et ur). Det uhyre Uhr
(hvis) eensformige Tik Tak lød over de stille

GTåve.Oehl.XXV97. Motorens søvndyssende
Tiktak. FieMron.ffO.i59. || i videre anv.

„Forgaa" siger Bølgerne. „Bestaa" svarer

Sjælen. Det er Evighedens Tiktak !^o<Ze.

SF.78. der er noget nyt i Bevægelsen, et

Tiktak, der aldrig før er set i primitiv Deko-
ration. FrPouZsen.ZM.40. III. tik-tak,
interj. se u. III. tik. tik-takke, v. ['teg- i'o

itagaj -ede. (til III. tik-tak, se u. III. tik;

jf. tikke og YV. takke; dagl.) sige tik-tak.

Det tik-takkende FendxÅui.CIIans.BK.ll.
Skrivemaskinen tiktakker flittigt. Skjoldb.

(Pol.^*ld926.17.sp.2).

Ti-ksemper, en. (sport.) personøder del-

tager i tikamp. DagNyh.*/7l933.20.sp.l.

I. Til, en, et. se I. Tilje.

II. til, præp. (adv. og konj. m. m.) [tel]

(Høysg.AG.24.138) ell. (talespr.; i rigsspr. 20

især i bet. A) : [te] ; i forb. m. flg. tryksvagt

(eriklitisk) pron. ogs. m. stød, fx. 'til mig:
['te(l)mai, 'termai, ogs. 'tem'ai] 'til os:

[>te(I)a)s, "tel'cos, ogs. 'te? cos] 'til den: ['telO-

d(8)n, ited(9)n, dagl. "te'an] "til det: [ite(l)de,

•tel'de, dagl. ^teht] (jf. APhS.XIl.40ff.).
(æda. til, tyl (Harp.Kr.131.149 ofl.), till

(Fragm.40), tel (smst.24. Brøndum-Nielsen.
GG.I.262), run. til, sv. till, no. til, oldn.,

oldfris., oeng. til (eng. till); egl. akk. ent. af et 30

subst. svarende til mnt. til, tel, maal, grænse,

oht. zil (nht. ziel), jf. oldn. aldrtili, livsgrænse

0: død; maaske besl. m. got. (ga)tils, passende,

god, oldfris. til, god || i bet. A styrer til egl.

(nu iUBsten kun i faste forb. m. artikelløst

subst., jf. dog Potte sp.l221** og *^) gen., hvad
der viser tilbage til ordets oprindelige subst.-

anv., fx. til lands, oj>r.: med landet som maal;
om de faste forb. m. gen. (paa -s, fx. til fods,

Uuids, værks, ell. -e, fx. til fode, grunde, +0

live, stede^ henvises til de paagældende subst.

samt VSO.riI.103ff., jf. SoS.XVII.129ff.
NysvSt.I.138ff.)

A. som præp.

a. med rumlig, stedlig (og hertil

grænsende) betydning.
I) især i forb. m. bevægelsesverbum ell. i

udtr., hvor et saadant verbum er underfor-

stadet ell. kan tilføjes: angivende, at en
bevægelse har ell. naar et vist maal, 50

standser ved et punkt, en grænse; (sig-

tende) mod, i retning af og naaende ell. stand-

sende ved maalet. (ofte m. foregaaende ret-

ningsangivende adv.: hen, ind, ned, op, over,

ud til; om forb. hermed henvises i reglen til

disse ord), i.l) i al alm. styrende beteg-
nelse for sted, der naas under ell. er
maal for en bevægelse, især gang, van-
dring, rejse. *Herligt, en Sommernat

|

Drage til Elverkrat,
|
Hvile ved Kilden den eo

svale\Heib.Poet.III.468. *Nu flygter jeg

bort til Amerikeil Winth.n:42. Vi vilde til

det verdensberømte Tehus, Nr. d.ToniKrist.
Vi.63. jf.: Bianca var en Fransk Prinsesse . .

hun blev gift til Sverig ikke længe efter

13S0. Langebek.Breve.32.
\\ i faste forb. m.

subst. (jf. u. bet. i.i), angivende bevægelse til

et sted ell. (længere) ud paa, ind i et omraade,
bl. o. gaa, drage osv. til bjergs, bys, dørs,

felts, fjælds, havs, helvede, himmels, køb-
sted(s), land(s), marks, skibsborde, skovs,
strande, sæters, søs, torvs, vejrs, ride til

vands, krybe til korset, se Bjerg I.2 osv.;

om bevægelser i legemet (jf. u. bet. 10/- sætte
til livs, blodet stiger tU hovedet (hjernen,

kinderne), se Liv 13.2, Hoved 2.9 (og II.

stige 2.5); i betegnelser for lege som hoppe
til paradis, snegls, se Paradis 2.2 osv.

||

(jf. u. bet. 2.1^ i forb. m. fra til angivelse af
bevægelsens udgangspunkt; se u. fra l.i; i

tilfælde, hvor fra og til styrer sa. (gentagne)

subst., angivende en bevægelse gennem en
række af de ved subst. betegnede steder: En
lille Nisse reiste | Med Extrapost fra Land
til La.nd. Gerson.SOD.45. gaa fra by til by,

hus til hus, sted til sted
j ;/. (sj.): Saa svøm-

mede hun over Sø til Sø, over Bæk til Bæk,
og kom saa omsider ud i det vildene Hav.
MWinther.Da.Folkeeventyr.(1823).108.

||
(m.

overgang til bet. 2) m. særlig tanke paa bevæ-

gelsens endepunkt, især bestemmelsessted for

en rejse, hånd kommer her til en Bye, som
er meget toiføiisk.Holb.llJ.I.S. „Er her

Nogen (0: rejsende) til Sorø?" Ved Konduk-
tørens Raab vaagnede Susanne. 5'cAatui.FF

200. det Skib, som vi var ankommet til

Yokohama med. TomKrist.Vi. 63. Toget til

Hillerød. So^a.^F22. en dobbeltbillet til Kol-
ding

j
indskibe sig, lande, rejse, strande, tage

til et sted, se de paagældende verber, (jf. bet. 4;

talespr.) i forb. m. (især: fortidsformer af)

være, fx. have været til byen o: en tur ttl

byen. han havde ikke . . været til Byen siden

Jul. Brodersen.L.37. Feilb. jeg var til byen i

gaar • jf.: Var i Land til Sproe (o: Sprogø).

JensS0r.II.il.
II

(dagl.) styrende steds-adv.,

steds-bisætn. olgn. Hun fulgte ham til dér, hvor
Heden begyndte. Drachm.UB.299. De naaede
efterhaanden op gennem Byen til, hvor
Anna hoede.Woel.DG.125. I.2) m. bibet. af,

at maalet er et sted, hvor der venter en

noget ubehageligt, især straf, indespær-
ring, de trende Capitainer . . bleve førte

ud til Galgen, hvor de bleve hengte.CP
Rothe.JN. 71. Til Fangeburet med ham!
Boye.PS.1.202. i faste forb. som slæbe til

brudeskamlen, føre til slagtebænken, danse

til slutteriet, bringe, drive til stavns, se

II. slæbe 1.1, Slagterbænk, Slutten, II.

Stavn 1. \\(jf. bet. 12.i^ uden tydelig tanke

paa bevægelse, i udtr. for at idømme en straf

paa et angivet sted. dømme en til galejerne,

galgen, rasphuset, se Galej 1 osv. jf. dømme
til strikken u. I. Strikke 2. 1.3) 7«. bibet. af,

at hensigten med gangen, turen, rejsen

til et sted er der at deltage i, overvære,

udføre noget; dels styrende en betegnelse for

sted, hvor noget foregaar, gruppe, man slutter
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fig til, deh styrende betegnelse for en geti-

stand, ved ell. med hvilken noget udføres.

•Imorgen til Armeen! idag til Favnetag!
|

Imorgen bliver meget forskjellig fra Idag.

Heib.Poct.IX.60. (N. N.) Rejser Landet
rundt til Markeder. PohhJ5;.»V,i923.i. „Til

Persen!" skreg (malieren). MartinAEatxs.JR.
98. i forb. som gaa osv. til alters, bords, fyrs,

hove, kirke, kros, skole, sogns (sogne), tinge,

volds, sætte sig til rors, se de paagældende

subst. jf. bringe, komme til stede, se I. Sted

11.
II

i videre anv. (m. overgang til bet. 21)
styrende en betegnelse for det (sammenkom-
sten, arbejdet, handlingen osv.), man agter

at deltage i, overvære, beskæftige sig med.

•(hun) Gik igien til sit Arheid. Riber.11.200.

•Vi kiøre, vi ride,
i

vi ile til Latter og
S^øg.Oehl.Digte.(1803).231. *Dn gik til Stri-

den som Møen til Baxids. Grundtv.Kvædl.28.

•Til vor lille Gjeming ud
|
Gik vi Smaa

fu\dg\tLAe.Ing.RSE.VII.244. (han gik) med
os Andre til (operaen) ¥a.ust.Cit.l865.(P

Andræ.AndræsTorsdage.(1920).17). Jeg blev

vild af denne Blanding af Evropa og Kina,

som løb, løb, løb ud til tusinde natlige Fe-

nter.TomKrist.Vi.SS. i forb. sætte sig (hen)

til (et arbejde): *Tidligt, som de pleied' det,

I
Kom Eleverne og satte | Sig til Pensel og

?&l\et.HCAnd.SS.XII.259. (han) satte sig

atter hen ved Vinduet til sine Lectier. EChri-
ftians.Hj.W2. i forb. som gaa, komme til bal

(sj. bals. Rørd.GK.1.76), bryllup, eksamen,
gilde, leg(s), (høj)mes8e, møde, offers, sidst-

prædiken, skrifte, styrende betegnelse for under-

visning(s-fag): børnene gaar til dans i vinter
j

ban skal til manuduktion, forelæsning i dag
j

gaa til konfirmation, læsning, spil, step osv.,

fe Konfirmation 3 osv.; i videre anv. i udtr. for

at give sig ud paa en tur: fare, gaa til kaps,

koffardis, orlogs, se IL Kap osv.; jf. gaa til

sfcjis ti. I. Sejl 1.4.
II
uden (tydelig tanke paa)

Uurgelse: Paltz Greven har taget sig den
Frihed at Invitere dem til et Aftens Maaltid.
Holb.Pantt.II.6. Byde een til BryWup. Høysg.
S. 139. tilsige til et møde

|
jeg skal til et møde

i morgen eftermiddag
j
indbyde, indstævne,

indvarsle, stævne til møde osv., se indbyde
osv. kalde til rebs, se I. Reb 3. 1.4) m. bibet.

af, at hensigten med opsøgelsen af et

sted er at finde bolig, ophold, tilflugt,

hvile-, siddeplads ell. aflæ.gge besøg;
og«, i udtr. for at tage plads i ell. paa et be-

fordringsmiddel for at foretage en tur. •Vel-

kommen hjem til Moders IIus, vor Søster
(o: Sønderjylland) hjertenskære ! Pont.(Fædrel
ynnge.168). (komme) til herberg, huse; ind-

f.'ildc til, søge til, søge tilflugt til (et st^d, en
f)fcri<on); se Herberg 1 osv.; jf. gaa til ankrirs

u. I. Anker 1.3. styrende et (poss.) pron., der

betegner en persons hjem olgn.: Hånd tég Ind
til h»ja6.Moih.T105. han kommer dog ve!

hen til vores og tar Afnkcd? Skucsp.VIJ.125.

til dit, mit, se din 1.2, min l.a. i rigsspr. kun
» forb. som gaa enhver til sit (se III. sin b.*)

samt m. overgang til bet. 1.5 t forb. som jeg

inviterede ham hjem til mig, gaa hjem, ind
til sig selv (se II. selv l.z). f uden tydelig

tanke paa bevægelse (jf. bet. A.i), i forb. m.
ord, der betegner „(aflægge) besøg": *Som
Baucis glad, da Jupiter

|
Til hendes Bolig

giesteT.Reenb.1.326. Det var min Elskedes

Rost! faae ere hans Besøg til Malvinas
l>Tomme. BUch.(1920).II.150. || styrende be-

10 fegnel^f for hvile-, siddeplads ell. befordrings-

middel, stige til hest, vogns, flyve til hjal(d)s,

rane, gaa til køjs, sengs, skibs, stols, lægge
sig til leje, se Hest 1.2 osv.; ogs. styrende be-

teg}ielse for gravplads: Nu bæres Kongen
bort

i

'Hl Graven. Ew.(1914).1. 101. *Jeg
stunder til min Gmv. BoisensViser.297. følge

til jorden, stede ti! graven, hvile, jorden, se

Jord 3, stede l.i. 1.5) styrende betegnelse

for person (individ), som man nærmer
20 sig, opsøger ell. besøger. *Skynd dig nu

hjem til din fjedrede Mage. Winth.1.68. han
satte sig hen til mig. S&B. jeg skulde jo

lidt over til min Søns. KLars.SF.ll. han
havde . . ingen Penge at tage hjem for og
heller ikke nogen at tage hjem til.smst.l7.

Else rejste sig op og kom over til mig. SKoch.
Digteren.(1907). 148. drage, se ind (osv.) til

en, se III. drage 14.7, se 3.6. til pokkers, se

Pokker 2.4-6. ofte i forb. komme til en,

30 komme for at træffe ell. besøge en; komme
paa besøg hos en. Du loved mig at komme
vist,

I
Men kom dog ei til m\g\Boi.sensViser.

296. Madammen benytter mit Værelse, naar
der kommer Nogen til hende. StoreBededags-

aften.(1864). 6. Den Vinter kom jeg nu ikke

saa farlig meget til Taels (o: familien T.).

SKoch.Digteren.(1907).196. \\ m. overgang til

bet. 14.1, uden (tydelig) tanJce paa bevægelse,

styrende betegtielse for den, hw,m et besøg

40 gælder, tilfældige fremmede, som kom til

iÉJycn, blev straks antaget for at være Gæst«r
til Garding (o: en berømt forf.).Lauesen.SD.

10. der er en Dame til Frk. B.KAabyc.KA.
144.

II
m. bibet. af, at hensigten med besøget er

at modtage belæring, behandling ell. afslutte

handel olgn. Jeg skulde med Mor til Tand-
lægen. Buchh.UJI.il 1. han gaar til læge med
sin daarlige hals | han skal til manuduktør
i dag

I
gaa til præ8t(en), se Præst 1.2. ;/. føre

50 til tyrs, se Tyr. (jf. sp. 1128*^^; talespr.) i forb.

m. (især: fortidsformer af) være: Fni V,. og
Svigersønnen havde netop været til Bageren
efter Brod. Pol.'/tl945.3.sp.4. r.6) angivende

en bevægelse, hvorved noget sendes,
flyttes, føres el sted hen. han sad (forude

paa isbaaden) og fordelte Vægton til begge
}>ledf T. KnudAnd. IIH. 133. Langsomt sneg

han sig langs Skottet, lod Haanden forsigtigt

glide op til KoHJerne og trykkede lempeligt

w) med Fingrene. TomKrist. Vi.9. sende en pakke
til Jylland

[ ||
(undertiden m. overgang til

bet. 14.1^ angivende en bevægelse, hvorved

noget overrækkes, overbringes en ell. føres,

kastes, skubbes osv. hen i nærheden af en,
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inden for hans rækkevidde, sadledes al det ses

di være bestemt for, til raadighed for vedk.

Flye dem (o: aviserne) til Richart Børsten-

binder. fi'oift.Konds^//. 3. (Skyder den fierde

Ducat til ham). Vil du ikke tage den til dig?

Rahb.ProsF.IV20. Dermed udstrakte han
sin Haand til GheLrles.Hauch.VII.lOG. Grø-
den var lavet, og Moderen gik,

|
Den til sin

Datter at bære. Weyse.S.llO. *Hun kasted
hen til dem lidt Morgenføde,

|
Og Duerne

ei lod sig længe nøde. PalMAdamH. 1.272.

overrække en gave til en
j
uddele belønninger

til redningsmandskabet lade sorteper gaa
til en anden, kaste stridshandsken til en, se

Sorteper 4 osv.; ofte i refi. forb. som negle,

rage, rapse, rive, samle, skovle, skrabe,

stikke, stryge, suge, tage noget til sig, se de

paagældende verber; ogs. i udtr. for at ind-

tage mad, drikke ell. indaande: stikke til

sig (se II. stikke 9.2), tage næring til sig

(se I. Næring 1.2), tage luft til sig (se Luft

4.1^; i overf. anv. i forb. som tage mod til sig,

se II. Mod 3. efterstillet: Sefi Myrsa . . bærer
ham strax Brevet til. Holb.Hh.1.425. jeg gav
ham adressen paa en mand at bringe varerne

til (ell. som han skulde bringe varerne til^
j

II (jf. u. bet. l.i) m. bibet. af, at noget sendes,

bringes et sted hen for at behandles, repareres.

han (gjorde) Anstalter til at faa den qvæ-
stede Vogn besørget til en Hiulmand. Bagges.

L.11.19. de støvler skal (sendes) til skoma-
geren

i
bogen er gaaet til bogbinderen • nu

gaar indstillingen videre til ministeriet
j 1.7)

angivende en bevægelse, der sigter mod
og søger at ramme ell. naa noget \\ angi-

vende bevægelsesretning og tilsigtet maal uden
hensyn til, om. der rammes ell. ej. Drager
mand Kniv til anden . . bøde trende fem
Lod Sølv. DL.6

—

7—14. Hugger, slaar, eller

stikker, nogen til een med vred Hue . . og
rammer een anden, da er det ej Vaade.
smst.6—11—5. Trække Kaarde til een. Høysg.

S.73. (kattekillingerne) danser op i Luften
med krum Ryg og leger med Poten til et

eller andet. JVJens.(BerlTid.^*'il926.Sønd.l.

sp.2). i forb. som komme, ville en til livs,

kaste til maals, skive, løbe til maals, gaa
til pinds, pæls, ride til rings, faa skud til

noget, se de paagældende subst. holde til et

dyr, lægge til en, skyde til papegøjen (fuglen,

skiven), spille til et maal, stikke til ringen,

se de paagældende verber. \\ som udtryk for,

at slaget, stødet osv. rammer; især i forb. som
pirre, puffe, puste, skubbe, skyde, slaa,

sparke, støde til en ell. noget (se de paagæl-

dende verber); faa ram, slag til, se III. Ram
1.2 osv.; i videre anv. i udtr. som svide til en,

se II. svide 4, 6.1. || angivende bevægelse i

retning af noget for at gribe fat i, naa, tage

(noget af) det. gribe til ^fadet, gevær osv.),

lange, række til f'fadet osv.), tage til (hatten),

se de paagældende verber; jf. bet. 12.i : gribe

til bettel-, stodderstaven olgn. (se Bettel-,

Stodderstav^. ofte m. bibet. af, at den bevæ-

gelse, hvormed noget rammes ell. berøres, er

flygtig, let ell. undersøgende, prøvende, særlig

tydeligt i tilfælde som føle til noget, nippe til

noget, prikke, stikke til maden, tage smaat
til maden, se føle 1.2 osv. 1.8) angivende en
bevægelse, der standses ell. opfanges
af en flade olgn.; dels styrende betegnelse

for vandret flade: Træet bugner til Jorden af

Fi\xgt. Høysg.S.106. falde osv. til dæks, gulvs,

10 jorden, se I. Dæk 2 osv.; delvis til bet. 12.i

:

til bunds, grunde, se I. Bund 4 (og synke
1.1^ osv.; dels (nu næppe br.) styrende beteg-

nelse for lodret flade, opstaaende hindring:
løbe, rende, gøre storm til, se Storm 3.3.

storme til en by osv., se storme 3. 1.9) an-
givende en bevægelse, hvorved noget
anbringes ell. anbringer sig nær(mere)
ved, tæt op mod ell. hvilende mod, be-
rørende noget, at tænde et Lys, som vi

20 have i Haanden, ved et andet, som vi holde
det til, der skal tændes. Høysg.S. 112. En
Kiste bare de paa Skuldre og satte den til

(alm.: paa^ Joid.Grundtv.PS.II.201. »Jeg
lagde mit Hoved til Elverhøi,

|
Mine Øine

de finge en Dviile.Heib.Poet.III.366. »Nu
staaer jeg herinde, jeg er i Lykkens Havn,

|

Om lidt skal den Skjønne sig hvile til min
F&va. smst.IX.60. *Bøssen fik han (a: en
jæger) til Kinden. Røse.Bygevejr.(1892). 4. Ty-

30 vene har taget en Stige . . og sat den til et

Vindue. PolitiE.ysl922.4. han lagde øret til

jorden og hørte nu tydeligt hovslag langt

borte
i
se ogs. u. ind 2.i. i forb. som synke til

ens hjerte, trykke til sine læber, falde til

patten, sætte pen til papir(et), sætte stiver(e),

støtte(r) til, gribe sig til panden, tage sig til

hovedet, se synke 2.4, Læbe 1.2 ost;, lægge
til stejls, sætte til bænks, krogs, pæls, vægs,

se III. Stejle 4 osv.; jf. bet. 4.5: spille nær-
40 mest til væg(s), spille til streg, se nærmest 1,

Streg 2.1. hertil muligvis udtr. falde en til

fode, gaa en til haande, se Fod 1.5, Haand
12.10. i udtr., der ogs. bruges billedl., som
hælde til, nærme sig ell. noget til, lugte,

snuse til noget, se II. hælde 8.i osv. || i udtr.

for at faa et fartøj til at ligge tæt op ad lan-

dingsstedet; især i forb. m. lægge (se II. lægge

24^. Lægge til en Brøgge med et Skib.

Høysg.S.138. *Dandolos Flaade . . ændred

50 sin Kurs: |
hundrede Galejer

j
lægge til-

murs (o: ved Byzans).Rich.II.83. I.IO) (jf.

bet. 2) angivende bevægelse, flytning,
drejning i en vis retning (uden tanke

paa at naa noget maal): (hen, om osv.) imod;
især i forb. m. verber som dreje, vende,
bag os hoppede nogle lystige Smaaluer, som
jeg tidt vendte mig om til og fornøiede mig
o\er.Ing.EF. ^1.(1845).31. han vendte sig

om til væggen j vende ryggen til noget,

60 hunden vender sig til sit eget spy, vinden

springer om til nord olgn., se Ryg 3.1, I. Spy
1.1, springe 2.3. endvidere i en del præp.-forb.,

der er blevet faste retningsbetegnelser, se u. bet.

4.6.
II 4>- * udtr. for drejning af skibet, saa
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det kommer til tU holde kurs ell. ligge nærmere
vinden; i forb. som dreje (Scheller.MarO.212),

luve (op) til, stikke til vinden, dreje til kurs,

se luve, II. stikke ll.i. Kurs 2.4.
|| (jf. bet.

4.6^ » forb. som holde til sig, (dial.) dreje

hestene til venstre; holde ad sig (se ad Al.i).

Plovholderen maae selv vrie Ploven til sig,

naar den skal tage smallere Furer, og fra

sig, naar den skal tage bredere Furer.JP
Prahl.AC.16. Hvad vil de Ord fra sig og til i'o

sig sige: De ere egentlig Bornholmske
Talemaader, og siger det samme som fierraer

og nærmei. smst. forkortet: til! som tilraab

ell. kommando fra plovmanden til den, der

styrer hestene. Moth.TllS. Hid — dette Ord
bruger Plougmand til Plougkjøreren naar
denne styrer Hestene saaledes, at Plougen
ikke kan gaae paa fuld Fure. Til — dette

Ord bruger han naar Plougkjøreren styrer

Hestene saaledes, at Plougen tager for stor 20

Fure. Giersing.Landoeconomien. l.(1825).440

.

2) uden (tydelig ell. nødvendig) tanke paa
bevægelse, angivende endepunkt, grænse
for linie, vej, rute, (ud)strækning,
størrelse, (om det ved styrelsen betegnede

endepunkt er medregnet i udstrækningen,

størrelsen eller ej, afhænger for en stor del af

forholdene og sammenhængen; i de fleste til-

fælde er dog endepunktet medregnet, saaledes

mstnok altid, naar dette er en talarigivelse; 30

i øvrigt kan en saadan opfattelse sikres ved at

anvende udtrykket til og med (jf. u. bet. 5.1 J,

fx.: Skaldethed fra Panden til og med Kro-
nen. PolitiE.*'U1923.1). 2.i}ialalm. Jeg kan
ikke finde (Veien) til Byen. VSO. man kunde
se over bakkede Marker, helt til den blaa
Fjord, K Lars.SF. 10. Søren Brander . . fandt
ud til den sandede Indkastvej, som førte til

Maalet..S'A-;oW6..S'A/.20. Midtvejs til Møllen,
inde paa den graa Pløjemark ligger et 40

Stykke Is, hvorpaa et halvt Hundrede
Drenge sværmer om. Buchh.UH. 16. Lorgnet-
ter . . med Guldkæde til Øret. PolitiE.'/*

1924.1. der er ca. 100 km. til Korsør (a: fra

Kbh.)
i
der er dampskibsforbindelse til Aar-

hus
j
alle veje fører til Rom, se Vej. jf. ogs. u.

ind 1.3. naa (op) til, række, strække sig til,

se I. naa 6 osv. til midtstrøms, skulderen,

have nær til, se midtstrøms osv.; i angivelser

af loftshøjde: her er 3 m. til loft(et) j højt, 50

lavt til loftet, se II. hej l.i, III, lav l.i.

i forb., der ogs. bruges billedl., som (lige) til

grænsen, stregen (se Grænse 2.3, Streg 3.1^
Horinge lige op til loftet (se Loft »p. 1127*^^).

II t forb. m. fra til angivelse af udgangs-
]ninktel, den anden gramse. Hvor falder (^our-

»en fra Kbbeltoft til Kjnhvnh&vn. Jløysg.S.

lol. »Fra Plid'rens Strøm til Skagens nøgne
Hanker

|
Den jydske Halvø krummer sig

mod Nord. Doye.PS.IVlSl. se 0^8. u. II. og 60

7.8. i faste forb. som fra oven til neden, fra

»verst til nederst, fra hoved til fod, saal,

fra hovedisse til fodsaal, fra næse til mund,
ra syld til rem ell. tag, fra rod til top, fra

væg til stok, fra top til taa, se II. neden I.2

osv.; (jf. ty. (digtersprog) wort zu wort olgn.)

uden præp. fra: den naadige Gud Fader,

I
Som skabte . . alle disse Myriader,

|
Som

vrimle fra Hans Hænder Pol til Pol. Bagges.

IY28. nu kun i forb. som ord til andet, se

Ord 1.3.
II (jf. bet. i.e) i forb. som spids

ost;, til enden, spids ud mod enden. I Stry-

get er den (0: en strygespaan) 2'/« Qvarteer
lang, 1 Finger tyk, 3 Tommer breed, og
spids til Enden. JPPmW.i4C.58. en Been-
pind . . spids til den ene Ende, flad til den
Anden.Cit.l808.(AGarboe.Agersø.(1938).21).
Dameremmesko . . runde til Taaen . . Dame-
snøresko . . spidse til Ta.acn. PolitiE.Kosterbl.

*/iol923.1.sp.2. 2.2) angivende det sted,
der naas, ved benyttelse af, passage
gennem, ad en bygningsdel (undertiden
m. overgang til bet. Z.i). Man siger Døren,
Porten, — paa Huuset eller paa Gaarden,
naar der er Bygning over Døren, — : men
ellers Døren, Porten, — , for eller til Gaarden,
lia,ven.Høysg.S.203. en Aftenstund i April,

var der stimlet mange Mennesker sammen
udenfor Døren til Ribe Domkirke. JPJoe./.

284. han saa Kvindeskikkelser bevæge sig

travle bag Vinduerne til Køkken og Spise-

stue. Pønfeer^.Criir.4<?. trappen (der fører) op
til taarnet

j
adgang, indgang, opgang til, se

u. Adgang 1 osv.; i forkortede udtr. og videre

konstruktioner: Trappen er saa bred som til

et Slot og saa hoi som til et Kirketaarn.
HCAnd.(1919).II.271. Der stod aabent ind

til Kostalden. AndNx.PE. 1.34. (hun) ban-
kede paa til en mindre Manufakturforret-
nings Baglokale.AV/iiCm/.^*9oaaWem.**/,i/S3p,

Sønd.3.sp.4). 2.3) angivende udstræknin-
gen af noget (maalt) i forhold til noget
andet, som findes sammen med det, er

delvis dækket, præget deraf olgn., ell.

angivende grænsepunktet for en proces's frem-

skriden paa en ting. Iland stak kården i

ham til skaltet. Moth.TlOS. (korkaaben)

stumpede til knæerne (jf. u. I. Knæ 2.z).

JJuel.68. *l Rosmariners Skygge, jeg Koen
saae i Græs |

Til spilte Yver gange. Suhm.I.
204. Vandet steg

I
Til Knæet alt — til

Hoften og til Brystet. PoiM. (7.327. En Nat
bramdte saa Gaarden ned lige til Sylden.

Aakj.VF.177. i faste forb. (delvis ogs. m.
billedl. anv.) som sidde i noget (lige) til

halsen, være i gæld lige op til loftet, fylde,

proppe (en) lige til næbbet, fuld, fylde (lige)

til randen, skære en ned til sokkeholderne,

se 1. Hals l.i osv.
\\

(især talespr.) styrende

et advrrhirlt led (steds-adv., præp.-led, steds-

bis,rtn.). forkuede Ege, med Mos til ud paa
de yderste Vncne. IlCAnd.DB.9. om Mid-
dagen gik vi i Vand til op over Livet og
strøg .Madding med Gliv langs Kyston.
Pont.N.20. Gødningen (kunde) væie frossen

lige til, hvor Koen ]&ai.Ilalleby.23. til midt
paa livet, til op over skorstenen, op over
begge ører, ørerne, se Liv 11. 1 osv. 2.4) an-
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givende (foreløbigt) endepunkt for en
som en bevægelse forestillet handling
ell. udvikling, ell. angivende noget som
yderpunkt, yderste grænse for ell. yder-
ste, sidste led i en opremsning, række-
følge, udvikling olgn.: indtil (3); under-

tiden m. delvis tids-bet. (jf. bet. b). (ofte i

forb. lige, ned, op til, jf. VIII. lige 7.3, II.

ned 1.3, op lO.i). naar en blir overvældet
af Vrede, skal hånd tælle til tyve, imidlertid

gaar ofte Vreden over. Holb.Kandst.il.2.
Ved en Blodprøve for Tuberkulose viste det

sig, at i enkelte Hønsehuse var op til 60 pCt.
saa stærkt angrebne, at de maatte slaas ned.
AStrøm.0.123. Ønskes en Række delt i to

. . kommanderer man: Til to del ind! eller

Inddeling til to I hvorpaa højre Fløjmand . .

siger Et, næste Mand . . To, tredie . . Et
(osv.).Gymn.I.77. (skole)KliisseTnes Antal
skal udvides til seks. OFriis.Litt.445. brøker
paa */i og derover forhøjes til 1

j
jeg er kom-

met til side 107 i bogen \ ordbogens redak-
tion er nu naaet frem til T

j aktierne er

steget til 120
j

til en vis grad, et vist mon,
til halv(t)s, hælvten, drikke til pægls, se

I. Grad 1 osv. jf. til fulde u. fuld 10.4. ind-

skrænke, nedsætte, reducere, strække sig til,

se indskrænke (1.2, 2) osv.
\\ forbindende to

tal, angivende at et antal svinger ml. ell.

ligger et sted ml. ell. omkr. de to tal: å (IV2).

Jeg har udfundet et sikkert Middel, hvor-
ved en Koe kand føde 4 til 5 Kalve paa
eeTig&ng.Holb.Rpb.II.2. For 80 til 40 Aar
siden, var meest Træharver i Brug iblant

Almuen paa Landet. JPPrahl.AC.21. To til

tre Andre sad nærmere Børen.HCAnd.SS.
11.35. en Dampforøgelse paa 10 til 25 '/«.

SkibsMask.38. ogs. (fagl.) forbindende to be-

tegnelser for grader i en skala (især: farve-

skala, skala for vindstyrke), angivende en
svingning, variation inden for ell. en mellem-
ting ml. de to grader: talrige gulbrune til sorte

Fletter. Manufact.(1872).89. stiv til haard
Kuling omkring Sydvest. BerlTid.'*/il925.

Aft.7.sp.l. Svage til friske Vinde mellem
Vest og Nord med . . letskyet til skyet Vejr.

Pol.^*U1932.1.sp.l. Kernen (i stivelsekorn) ex

midtstillet eller svagere til stærkere ekscen-
tnsk.PharmDan.(1933).82. Sennepsolien er

tyndtflydende, farveløs til gul, stærkt lys-

brydende. FareL.*762.
II

angivende en særlig

fjern ell. størst (mindst) mulig yderlighed, et

meget højt (lavt) trin i en rækkefølge, en meget
ringe detalje i en sammenhæng olgn. (se ogs.

u. VIII. lige 7.3;. *alle og enhver
| Til

Skriver-Drenge jo det ædle Haandverk (o:

fægtning) læi.FrHorn.SomnPoet.lOl. Kong
Woldemar . . holdte Haand ofver Almuen,
ofver Stæder og Kiøbmænd, og til den mind-
ste Bonde.Gram.(KSelskSkr.IV82). Alt blev
. . ødelagt, lige til Sengene.Molb.DH.il.113.
Jeg husker det alt sammen saa tydelig, lige

til Ampelen . . Lyset (flakkede) urolig i den.
Stuck.FO.68. Han gaar aldrig saa vidt som

til den ringeste Antydning af den kendte
moderne Kærlighed for at sige evige Alvors-
Sandheder paa en tilsigtet profan Maade.
EFrederiksen.FraSaxo tilGullberg. (1944). 193.
en til de mindste enkeltheder udarbejdet
plan

j
(sj.) styrende et adverbielt led: det tyr-

kiske Herredømme . . er rystet lige til dybt
i dets Ginndvold.BerlTid.*/iol918.Aft.l.sp.4.
(undertiden delvis til bet. b.i) i udtr. som til

10 sidste (blods)draabe, hvid, mand, skilling,

skærv, stump, se Blodsdraabe osv. (og II.

sidst l.^); gennemblødt til skindet, se Skind
1.1 ; til det bedste, mindste, nærmeste, sidste,

yderste, se bedst 1.3 slutn. osv.; til pinds
prikke, til punkt og prikke, til pynt og streg,

til rub og stub, se Pind 2.2 osv.; angivende
grænse for afklædning: H. trak Tøjet af til

\Jndeitø]et.KnudAnd.HH.228. klæde en af

til skjorten, særken, (ud)plyndre til skjorten

20 olgn., se II. klæde 2.5, Skjorte 1.2. i forb. m.
angivelse af den anden yderlighed (v. hj. af
præp. hB.): (de) spiller deres få ejendele
væk, lige fra heste og kvinder, ja eget liv

og frihed, til skindfelden paa deres ryg.

Grønb.LN.2. han kadrejede sig frem for at
sjakre med alt fra traadløse Bukseknapper
til Øjensalve og Sa,\vtiTsain.ORung.VS.26. jf.

u. II. ned 1.3. (sj.) i subjekt-udtryk: Fra
Teaterstykket til den letfærdige Roman op-

30 tog Stof . . fra Såa,danne Bøger. Rubow. (Den
nyeLitteratur.il. (1924-25). 215). || styrende

betegnelse for en tilstand ell. egenskab, hvortil

noget (verbalhandlingen, en anden egenskab)

grænser, nærmer sig, udvikler sig, udarter,

ell. (jf. bet. 28^ som dette medfører, frem-
kalder (om forb. grænse til se u. II. grænse
1.2 og u. Sandsynlighed l.i^. godmodig til

Inderlighed, men ved given Anledning op-
farende til Eeftighed.Blich.(1920).XXX.130.

40 Det første Moment maa overvælde ham
næsten til Besvimelse. Kierk.111.187. de var
gæstfri til det ia.utSiStiske. JacAnd.Er.1.39.
(han) fortalte om Konsejlspræsidentens „Ex-
centriciteter", der undertiden gik til Spor
af \a.nvid.GadsMag.l934.660. skrive dem
(0: de gi. salmer) om til Ukendelighed. Tom
Krist.(PoVlil941.9.sp.3). (filmen er) stærk
til det nhyggelige. smst."U1945.6.sp.3. be-

drøvet, træt osv. til døden, se I. Død 1.3.

50 til evidens, se Evidens, til det sygelige, se

sygelig 3.1. || m. overgang til bet. 21 og 28,

i udtr., der har bet. af gradsbestemmelser.

(jorden) dyrkes . . kun til Tarveb'ghed.LM
Wedel.WordingborgAmt.(1818).10. til fornø-

denhed, husbehov, maade, maadelighed,
mættelse, nødtørft(ighed), overdaad, over-

flod, overflødighed, overmaal, skikkelighed

osv., se Fornødenhed 1 osv. til nød, til pas,

se II. Nød 1.3, tilpas. 2.5) angivende en

60 størrelse, sum som resultat af en sam-
menlægning, beregning, vurdering, et

skøn olgn.; spec. angivende beløb, pris. Giver

nogen blant Adelen . . højere Morgengave
end til fire tusinde Lod Sølv. DL.5

—

4—2.
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Osten veyer til en 'RigsåaleT.Høysg.S.lSO.

Hos en Bonde i Egnen kjøbte Konen syge

Kartofler til atten Skilling Skæppen, GoW-
sehm.11.302. Han havde skrevet om tyve
Kroner, skønt Buketten skulde kun være
til ti. Reinhard.FC.297. Landejendommen er

sat til 20000 Kroner. DÆ^. Ansøgninger,
som indgives til Kongen eller Ministe-

rierne . . skal stemples til 1 Ki.JurFor-
mulariQg.*2. en fisk til tre j>\md.Feilb. jeg fik lo

det (o: en sammenlægning) til (at blive)

279 kr.
i
styrende et adveriielt led: Direk-

tionen . . har ogsaa engageret Ungtjenere,

selvfølgelig ogsaa til under Betalingen.

Tjenerf.lO. styrende angivelse af en samlet

pris for et nævnt antal (spec: cigarer),:

•2 til 17 (o: 2 cigarer til 17 øre).Blækspr.

1893.31. han køber sine Cigarer — tre til

50 (o: 50 øre). Bjarnhof.LE.49. anslaa, an-

sætte, beløbe sig, løbe op, taksere, vurdere 20

til noget, se anslaa 4 osv.; til et beløb, en
pris (af), til spotpris, til pari, til en vis

rente, se Beløb 1 osv.; staa til en vis straf,

se II. staa 3.«. || styrende en angivelse af det

anial, noget omfatter. Åi disse Landstrygere
havde ogsaa nogle Famiher, bestaaende af

Gamle og Unge, Mænd og Qvinder, til et

.\ntal af halvanden Snces, indfundet sig.

Winth.VIJI.291. De er tre til parret lige-

som tla,d\xi&ene. Krist.Ordspr.357 . (man) talte 30

Silden op i 01, firs Sild til Olen. Oravl.VF.
90. af dem til tyve paa snesen, se Snes 4.

3) angivende en sammenlægning,
sammenføjning, (etablering af) en for-
bindelse, sammenhæng ell. sammen-
hørightd ml. to dele (ting, forhold), styrende

betegnelsen for den ene del (især: den fast-

staaende del ell. hoveddelen). 3.1) (jf. bet. I.9)

i udtr. for at fastgøre noget ved (med et

ell. andet middel) at føje, sætte det sammen 40

med noget andet, ell. i udtr. for at udvide
noget med en ell. flere yderligere dele, der

anbringes op ad og i direkte forbindelse med
de(t) oprindelige, (han) fæstede Seelen til

Buxerne.//o/i../«i.7«c. Denne Ild foraar-

Kagedes af en I*ige, der klinede en Prose til

Sænge-Stolnen, som hun skulde reede.sa.

Berg. 15. * Lænken smeddet er til Slavens
Side. Fauldb.1.165. binde et Reb til en Pæl.

SdB. Kgentlig var det (0: badehotellet) ikke 50

andet end Kroen, som der var bygget nogle

Sidefløje iil.KLar8.tiF.129. fæste, hælte,

klamre pig, klynge (sig), knytte, kæde,
lime, nagle, slutte, spigre, stikke, surre,

sy, somme (fast) til noget, se II. fæste l.i

osv.; ^ i forb. som kaste til beddings, tage
en trosse olgn. til Kpillet (til spils), ie Bed-
ding 1, II. Spil 2. 3.«) egl. i udtr. for at

henlægge, anbringe noget et sted ved
siden af ell. sammen med noget andet; i 60

indere nnv. i udtr. for at yde noget som
tilskud, tillæg, bidrag til noget, ell. for

nt noget er forbundet, sammenhørende
med noget andet ell. henhørende under det

(om forb. m. føje, høre, lægge se II. føje 1,

høre 10.0, II. lægge 10.4^; undertiden (jf.

bet. 14.1^ m. bibet. af, at henlæggelsen, ydel-

sen osv. er til fordel ell. brug for det ved sty-

relsen angivne. Næsten til enhver Have er

en lille Træbro over Aaen eller et Vasker-
sted. JkfoJ6.Da36.285. Til Litteraturhistorien

har Hertz skrevet en lille . . Afhandling.
VilhAnd.Litt.il1. 455. Der var lidt Have
til hans LejUgheå.JAndersen.Stu^kenberg.I.

(1944).190. bidrag til en indsamling, diskus-

sion (jf. Bidrag og u. bidrage l.i^ I et supple-

ment(s-bind) til værket j et tillæg til afhand-
lingen j

henregne til, regne (med) til, se hen-
regne 1, II. regne 6.2. i faste forb. som sætte
stregen til nullet, der kom skam til et saar,

blive lagt (ell. samles^ til sine fædre; lægge
til lags, vogn, lægge ryg til; bære vand til

ens mølle, olie til ilden; samle, sanke til

bunke, rede, skæppe; tigge, skyde til posen,

give til skæppen; til hobe; lidt til lidt

bliver til noget, det meget (raøgle) skal til

det meget (møgle); se I. Nul 1 osv. || angivende
det forhold, at jord (gods) ell. næring hører

ind under en gaard, by osv. Til Grævinge Bye
er intet YiBkerie.LHøyer.O.20. Det kommer
af, at I ingen Skov har til Jert Gods. Bredahl.

111.100. Ugge til, se I. ligge 11.
|| (jf. bet.

I.b) i udtr. for at indgaa (som del, enhed) i

en samling levende væsener, slutte sig til (et

optog), støde til (en), se II. slutte 2.6, II.

støde 1.8.
II

m. overgang til bet. 14.i, i forb.

give, have navn til noget. Høy8g.S.325.

det var de Blomster, hun havde Navn til.

VilhRasm.BU.140. 3.3) angivende en for-
øgelse, forhøjelse i forhold til en givet

(ved styrelsen betegnet) størrelse, et givet
stadium \\ angivende en addition: plus;
og (II.4.4, 7.6). *Det lykkeUgste Ægtepar,
det bliver dog nok vi,

| Troer jeg saa vist

og fast, som tre til sex er m\Winth.VI.248.
5 til 7 er 13, og 6 til er en snes, sådan tæller

Harboøreboeme. £rt8^0rd«pr.522. lægge et

tal til et andet, se u. II. lægge 10.6. (dial.:)

Naar Fiskerne (fra Tornby) talte Fisk op,

talte de som vi gør indtil 20, saa sagde de
ikke en og tyve, men en til tyve, indtil de

fik tyve m tyve (40). Det var en halv 01.

AarbVend8.192H.119. \\ angivende en for-

øgelse ud over det, styrelsen angiver, især ud
over hvad man allerede har, ud over et allerede

naaet stadium: foruden; tillige med;
m. h. t. pekuniære forhold: Man melder mig
ogsaa med temmelig Vished, at jeg næppe
faaer nogen Forøgelse til mit lille Keisesti-

])eT\dium.IlCAnd.Breve.I.167. han fik (et

gratiale som) tillæg til sin gage
|
(især ij))

m. h. t. andre forhold: *Tto\us til alt det

d,r\deX\ Bredahl. 11.169. „Masaniello", der til

alle sine virkelige Skjønheder endnu eier

den . . Evne at fængsle ved spændende Sce-

ner./-*Z/an«.//.i6. han havde jo ikke blot

forbrudt sig mod Ix)vene, men han var

ogsaa bleven straffet derfor, baadc paa

XXni. BenUykt **/« 1946 72
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Ejendom og Person, og saa var han til alt

dette, bevisligt, et fattigt Menneske. Jafc

Knu.F.274. hjælp til selvhjælp, se Selv-

hjælp 1. love en solen til maanen, se I. Sol 3.

t t forh. en til anden, den ene efter den
anden. *De Danske Striids-Heldte tår Kaa-
ren i Haand, |

Bestiger en Skantze til anden.
Sort.HS.HS^. 3.4) angivende det for-
hold, at noget kan forekomme ell. bruges
sammen med, i forbindelse med ell.

som del af noget andet (hoveddelen);

undertiden nærmende sig bet. af en genitivisk

forb., men i reglen m. bibet. af, at den ene

del er et tilbehør til den anden, en udvidelse,

fuldstændiggørelse deraf (men ikke nogen fast,

integrerende del af det; jf. Høysg.S.174), ell.

m. bibet. af, at delen hører til, kan anvendes

sammen med hoveddelen, men ikke i det givne

tilfælde er samlet med, paasat denne, (genitiv)

kan ofte omskrives med en Præposition,

saasom . .: Hængslerne til porten. /^øt/sgf.

AG.155. Hasp og Marne til en Hængelaas.
Orundtv.Snorre.III.13. (jeg) stod i den under-

ste Hal til det prægtige Raadhuus. //^CJLnd.

DB.44. Pladen til Bordet var af Sten.

JPJac.1.3. Stifter, til Grsimmofon. PolitiE.

Kosterbl.'U1925.3.sp.l. en Forstad til Wien.
VilhAnd.Litt.IY415. nøgle til værelse, skab
osv., se I. Nøgle 1.

|| (jf. bet. 20.2^ angivende

noget som den første begyndelse, det første

skridt (i retning af noget), lægge grunden,
grundvold til noget, lægge kølen til et skib,

se I. Grund 4.i osv. en pind til ens ligkiste,

se Pind 2,i. ikke eje skilling(en) til daleren,

se Skilling 8.2. 3.5) (m. overgang til bet. 14.i

og 21.1^ angivende, at noget er kon-
strueret, afpasset ell. egnet til anven-
delse sammen med, i forbindelse med
noget andet; især angivende, at noget er af en
saadan art, størrelse osv., at det (passende)

kan bruges af, rumme ell. anvendes til be-

handling af noget, man siger ikke: at gjøre

et Buur for Fuglen: men: at gjøre Fuglen
et Buur: eller bedre: at gjøre et Buur til

Fuglen. Høysg.S. 72. Plaster, Salve, — , til

Sa.&T.smst.203. *En Enspænderseng til To,
|

Den er forholdsvis temmelig go\ Danmarks
syngendeMand.Nr.3.(1892). 17. Sportsstrøm-

per . . til I>Teiige.PolitiE.Kosterbl.'/tl925.1.

sp.2. En Bil til seks. JesperEw.K.39. faa kam
til sit haar, sko til sine fødder, se I. Kam 1,

I. Sko 2.2.
II (jf. u. bet. 13.2, 14.i, 17, 26)

i forb. m. for ell. nok. Denne Øxe er for

tung til en Dreng (at hogge med). Høysg.S.
158. Sengen er ikke lang nok til h&m.smst.
Vejen var bred nok til txe.Elkjær.EF.144.
3.6) angivende samtidig anvendelse ell.

forekomst af to ting ell. forhold \\ an-

givende (passende, klædelig) samtidig brug af
to ell. flere ting, især klædningsstykker, ell.

angivende at de er i harmoni med hinanden
(og kan staa, bruges sammen). Da veed jeg,

du ikke vil tage den Hat paa til de Klæder.
Rahb.ProsF.IV24. den Hat vil see godt ud

til min blaae Kiole. smst.éB. (kjolen) er jo

saa kort, at jeg gjerne kunde bruge Mame-
lukker til den.CBernh.IX.27. mine store

kostbare Meubler tog sig besynderlig ud til

de lave Vægge og det tavlede FUsegulv.
Holst.lII.300. man kan ikke bære hvidt
slips til smoking

j
klæde, staa (godt) til,

stikke af til, se II. klæde 5.i osv. \\ (g an-

givende samtidig forekomst af legemlige egen-

10 skaber. Saa straalefuldt et Blik, saa fiin en
Mund . .

I

Saa rig en Ynde til saa kraftig

Holdning. PoZikf.F/.95. en nittenaars Barm
til en fin Figur,

|
spinkel og Hofterne svære.

SophClauss.P.62. \\ angivende noget som et

ledsagefænomen, noget ekstra, særligt, sekun-

dært i forhold til noget andet (hovedfænome-
net); fx. m. h. t. samtidig nydelse af to (ma-
terielle) goder: Drik til din Mad. OeW./. 2 29.

„Fik I ikke Noget til Frikadellerne?" —
20 „Jo, botfelske B^ex.'' Eeib.Poet.VI.29. Til

Kaffen nød Doktor R. en Cigaret. JFJens.

RF.49. ikke eje ell. have salt til et æg, give

sul til brødet, se I. Salt 1.2, II. Sul 1. m. h. t.

ledsagende omstændigheder ved tale: (han)

sagde „tres bien" og „parfaitement" til

hvertandet Ord. KBirkGrønb. SF. 118. saa

havde han klemt og rusket (fanden) lidt til

en af Luthers FoTkla.nngeT.MartinAHans.

JR.12. m. h. t. ledsagende musik, sang: Til
30 Fløitens Klang og Strengens

|
Sittrede Vand

og Lnh.Winth.ND.107. Ude paa Gulvet

dansede Kromandens Børn til Musiken.

Drachm.T.57. de atter skød Snækkerne ud

I

til Sang paa den danske Tunge. Oio/^ans.

SL.75. man drak Dus med (svenskerne) til

Vers af StTa.ndheTg.Rubow.KS.67. spec. an-

givende akkompagnement til sang ell. det instru-

ment, der anvendes hertil: til Strengeleg op-
løfted jeg min Røst. Blich.(1920).II1.92. han

40 (hører) en Kvinde synge til Harpen. Vilh

And.Litt.III.lOl. hun sang til akkompagne-
ment af pianisten N. N. j

se ogs. synge 1.3.

II
angivende sang, operatekst osv. som grund-

lag for komposition ell. omvendt. Jeg elsker

Farinelli og CoppeUa, alt hvad der er Musik
til. Bierfreund.FN.84. „Vipper springe" . ,

til Musik af Vieyse. VilhAnd.Idtt.II.1035.

Melodierne til Thaarups Høstgildet, smsf. til

en (vis) melodi, sætte melodi, musik til, se

50 Melodi 1, Musik 1. jf. sætte noder til u.

Node 1.

4) angivende plads, stilling, belig-

genhed ell. nærværelse, besøg (i, paa
ell. ved noget ell. i en vis retning). 4.1) t al

alm. styrende en betegnelse for et sted:

i ell. paa; i faste forb. (delvis de samme som
de u. bet. l.i nævnte) som (her) til bys, til

fri felt, (ligge, være) til felt(s), (være)

til fjælds, til havs, (sj.:) (højt) til him-
60 mels (Bartrums.JV.12), ligge til krogs,

til lands, til lufts, til marks ^til marken.

Krist.Ordspr.443. til vild mark. Blich.(1920).

XIX.51), (her) til sogns, til søs, til

vands, til vejrs, se u. By 2.i osv. jf. have
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til livs M. Liv 13.2.
j|

{efter ty. zu ; dadlet som
gernuiiitsme Hjort.KritLit.1.77. „tydskagtigt.

forældet." Levin. jf. ogs. VSO. MO.) foran

stednavn (især: bynavn): i. Portraitet er

eiordt af Monsieur Reenkaalavet den største

Skildrer udi Facultetet til Paris. /foift.Jean.

III.5. Sterkodder horde til Sverrig, at hans
gamle Herres Datter var nær ved at vanære
sig. Mall.SgH.475. St. Maria (o: madonna-
billedet) til Loretto. Ew.(1914).III.113. »Hr.
Ebbe sad med Bispestav

|
Til Reims.Grundtv.

PS.IV38. Freden til Aachen. Brandes. Fo«./.

306. der og til Bryssel har hun været. 7P
Jac.1.164. en . . Traktat til Kristianopel.

Fabricius.D.11.276. nu (uden for hist., gldgs.)

kun (m. overgang til bet. 1) i tilfælde, hvor

der ogs. kan være tanke paa en bevægelse:

han sammenkaldte en Rigsdag til Worms.
Schytte.UR.1.17. han er dragen til sin Far-

broder til KJel.Ing.PO.il.220. en ny Rigs-

dag blev udskrevet til Speier. KrErsl.l6Aarh.

165. jf. gælde til Wandsbeck (u. Wandsbeck/
om fort), konge til Danmark olgyi. se bet. 20.4.

II
(nu næppe br.) delvis til bet. 20.8, 5, an-

givende tilknytning til et sted. Have de (o:

fattige afdøde) Venner, som dennem ville

lade begrave til andre Byens Kirker, da bør
det dem ej at formenis. bL.2—19—13. Bor-

ger-0f6cerer, som, foruden deres Næring og
Avling til Byer, have tilligemed paa Landet
. . Bøndergaarde. AfÆ./744.872. Faderen er

Borger tU en Kiøbstæd. Mi?.i796.779. Kar-
len (sammenblandede) enkelte Sagn, der

hørte hjemme til andre Kanter af Landet.
HCAnd.SS.in.76. 4^) m. Ubet. af, at hen-

sigten med opholdet er at deltage i, over-
være, udføre noget; især i faste forb. sva-

rende til de u. bet. 1.8 nævnte; dels (nu iscer

dial.) styrende betegnelse for stedet: være til

hove, kirke, kros, skole, ;/. u. VL Hov 2,

I. Hof 3 osv.; jf. være til stede u. \. Sted

11; dels (jf. bet. i.i) styrende betegnelse for

en genstatui, ved ell. med hxHlken en handling

foregaar: ligge til ankers, sidde til (høj)-

bords, fads, sidde, staa til rors, være til

plovs, taffels, se 1. Anker 1.8 osv.; dels sty-

rende en betegnelse for selve det, man deltager

i, overværer osv.: være . . til Gilde; til Lystig-

hed; til I^eipziger Messe . . til .Marked (osv.).

Iløysg.S.297. Doctor Jesper Bruckmand . .

var engang til et Bryllup, hvor et stort Sæl-

skab af alle Stænder var forsamlet. ^Va/i.

SgH.406. Jeg er bange det gaaer her ligesom

til Skrædderens Gilde, hvor de oad Barnet
' med. HCAnd.SS.X.239. være til Besøg hos

Kn.VSO. „Hvor var I egentlig sidste Lør-

dag, da 1 var i København?" . . „I Scala —
I til ,.Bajaderen"."i4a/^on».A/l^/.3.3. Jtig traf

', ham til et ]i&\. KateFieron. VierUnadomtnen.
(1943).30. være til forhandling, kirKestævne,

møde, rivegilde, session, tinge, øls; være
oppe til i'k.samen osv., se Forhandling (l.i)

081;.
II

i videre anv. i udtr. for at were paa en
tur, rejse; i forb. som være til farts (Aakj.

PA.85), færds, orlogs, se Færd 4 osv. 4.3)
angivende ophold i bolig, tilflugtssted,
paa hvile-, ligge-, siddeplads, i ell. paa
transportmiddel olgn.; ogs. angivende red-

skab olgn., hvormed ell. ved hvis hjælp en
bevægelse foretages; i faste forb. som (her) til

gaards, være til herbergs, huse; sidde til

bænks, være til køjs, til sengs, til stols; til

baads, hest, hjuls, skibs, vogns, æsels;

10 drage af sted til bens, fods; se Gaard 4 osv.

jf. sidde til doms u. I. Dom 4. 4.4) sty-

rende betegnelse for person (levende væsen),

betegnende ophold, besøg, nærværelse
hos en person ell. i hans hjem, virksom-
hed: hos. Jeg var bange for at komme i

Huset til min Onkel.Gylb.Xl.175. især i forb.

m. være: „hvor er Paltz-Greven?" — „Han
er til min Moster, som jeg har aabenbaret
den heele Sag.'' Holb.Pants.1.5. Nu har han

20 sagtens igjen været inde til Dorthe paa Slot-

tet. Baud.KK. 116.' Jeg har været oppe til

Greven med Regmngen.Wied.BS.29. i rigsspr.

kun (talespr.) m. bibel, af besøg m. det formaal
at faa behandling, undervisning olgn. : Pigerne
har været til Damefrisørinden Lørdag Aften.

HHLund.GF.5. være til præsten, deltage

i præstens konfirmationsundervisning. „Hvem
er Ordensduks?" brølede (læreren). „Han er

til FiæstenV'' KLars.SF. 181. de Dage hun
30 ikke var til Præsten, sad hun i Skolestuen

og syede. Raae.GL. 152. være til tyrs, se

Tyr. — ogs. (svarende til bet. 1.6; dagl.) i

udtr. for, at ting beror hos en for at under-
kastes reparation olgn.: støvlerne er til sko-

mager
i II

(nu kun dial.) i forb. m. en person-

betegnelse i s-form (enten en ellipt. gen. (m.
understaaet ord som Hus, Hjem^ ell. snarest

(jf- fld- gruppe) gen., styret af til m. bet.-

udvikling: hos N. N., i N. N.s hus, hjem,

40 forretning osv., hos familien N. N.; se i øvrigt

DF.V.22ff.) i en persons hus, hjem, forretning

ell. hos personen og hans familie, noget Con-
fect, som du skal siden kiøbe til Sucker-

Bagerens. //o/6.V^s./.5. I Gaar sad jeg til

Jacob Skoemagers, og drak for 12 0. i Bræn-
deviin. sa.Jep.//.2. Nogle stikker spæde børn
igiennem faderens skidne skiorte, saa bliver

de kydske . . saa giorde de til een præstes

paa Ma.JacHircherod.FF.59. Der blev en

50 . . Jammer baade her og til Esbens. BiicA.

(1920).XIV52. Jeg har . . hverken været
inde til Ølkonens eller i Stadens Kjælder i

samfulde otte \)&ge. Baud.KK.84. Hvis Karl

er du? . . Jeg tjener til Graves' i Svendsild.

JVJens.HF.49. er det int' din Svoger, ham
den her blege, sorthiiarede nede til Duses

(3: i Dus'es forretning). KBenker.TK.11.55.
Esp.351. Vi levede godt til Niels Jensens.

StevnsBjcv.65.
\\

(dial.) styrende poss. pron.,

tp delvis i intk. (omdannet af en gen. af det til-

svarende personlige pron.): (hjemme) til din,

hans, hendes, jeres (jert), mit, sit, vort, se din

1.S, II. han 5.2, II. hun 4.a, II. I 3.3, min 1.3,

sin 6.4, vor. || tigge til en, se tigge 2. 44)

72»
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angivende stilling ell. beliggenhed lige

op ad, nær ved noget, især saaledes at det

herører ell. støtter mod dette (ofte i forh. op
til, se op 5.1). *Han spændte Buen for sit

Knæ,
I

saa skød han den Hind alt til (0:

mens den stod op ad) et Træ. DFU.nr.12.6.
jeg saa hende holde et hvidt Tørklæde til

sine 0ine.Tode.IX.93. Fru Berg maatte le

ud med Ryggen til et Træ. Bang.T.29.
(hun) stod bleg med Øjet til en ren Plet i 10

Ruden. ErlKrist.DH.206. næst (op) til, oven
til, pres til, se IV næst l.i, oven I.3, II. pres.

grænse (op) til, indgrænse til, støde op til,

se II. grænse 1, indgrænse 1, II. støde 9.1.

jf.: landfast til, se landfast l.i. hælde til,

læne (op, ind) til, slutte (tæt) til, støtte sig

til olgn., se II. hælde 6.2 osv.; billedl., i udtr.

som holde stangen til en, se Stang 3.
|| 4>

om skibets stilling i forhold til vindretningen;

i forb. som ligge op til vinden, digt, klos, 20

tæt til vinden, se I. ligge 31. 1, III. digt 2.i,

II. klos 2.1, tæt; bære, holde af til plat, se

I. Plat 2.
II (jf. u. bet. I.2) i udtr. for (de-

linkventens) plads ved strafferedskab, i forb.

som piske, stryge til kagen, straffes til

masten, staa, stryge en til pælen, se Kag 1,

I. Mast 1, I. Pæl 1.7.
II (jf. bet. I.9; nu næppe

br.) i udtr. for at sætte (lægge) et mærke ved

noget (saa man let kan finde stedet igen):

ved. jeg har sat et Blyantsmærke til et Par 30

JJiigtsomhedeT.Cit.l879.(Brandes.Br.II.419).

lægge fold, mærke til noget, se I. Fold 3.2,

II. Mærke 6.3. 4.6) angivende beliggenhed
i en vis retning: beliggende, pegende i ret-

ning af ell. med front mod; hen, ind, ud imod;
ogs. angivende en genstands beliggenhed i

(rumligt) forhold til noget andet. Tofternes
Beliggenhed til hinanden regnedes efter Sol-

fald. Z^onmiZijjyts^/.SSS. ansigt til ansigt,

se Ansigt 1.2. tage mærke til noget, pege, 40

sigte, vende til noget, se II. Mærke 8 osv.

II
om hus(facade), værelse, dør, vindu olgn.:

vendende (ud) mod; dels i forb. ligge (se I.

ligge 36.4^, vende (ud) til (se vende^- dels

i heraf forkortede ell. udviklede udtr. Til Søe-

siden . . stod Borgen hit. Blich.(1920). VII.
75. de Værelser er til Gaden. JJe^crmL.
(Hjort.B.1.355). boe til Gaden . . til Gaarden.
MO.I.723. Han sad henne ved Vinduet til

ØsteTg&de.StDrewsen.K.lSO. ofte i forb. ud 50

til, se ud.
II
ved betegnelser for verdenshjørner:

til nord, syd osv. 1. vendende mod nord,

syd. *Farvel, smaa Stuer til Syd og Nord
|

i vestre Længe af Tversted Kro. KBecker.S.
1.12. 2. (nu kun dial.) i nordlig, sydlig ret-

ning; nord-, sydpaa. (Champagne) grenser

til synder med- Burgundien, til øster med
Lottringen, til nør med Nederlandene, og
til vester med Vi]LdiTdi.Moth.Conv.S195. til

Nord (1931: mod Nord^, naar man stiger «>

opad tU Indgangen til Porten (Chr.VI: hos
opgangen til portens dør, den mod norden^.
Ez.40.40. til nords, se I. Nord 1.2. (1. br.)

i forb. som til nord, syd for: nord, syd for.

mindre Øer der laa til Syd for den man
boede j»Aa.JVJens.NG.30. i Gaar saa jeg
nogle Mænd komme ud af Skoven til Nord
herfor. Elkjær.RK.49. 3. <|> angivende kom-
passtreg ved 32-deling af kompasrosen, fx.

NtØ (NtO), retningen ml. nord og nordnord-
øst, (vi) sejlede SSOtO Kn.JensSør.II.2. Vin-
den (var) NVtV sws<.4. se ogs. u. 1. Nord 1,

I. Norden 1, I. Syd 1 osv. \\ i faste forb. som
til agters, højre, luvart(s), venstre, se agter

3 osv.; om forb. m. Kant, Side se 1. Kant 5.3,

I. Side 6, 7; styrende betegnelse for legemsdel:

ind til bens, ud til bens (se I. Ben 3.5^, til

haanden (se Haand 2.i ; jf. u. bet. l.io slutn.);

sml. til hæls u. I. Hæl 4.4.

b. m. h. t. tidsforhold; om (nu alm.

som ssgr. skrevne) forb. som her, hid, hvor,

nu til dags (nats) se hertildags osv.; om forb.

saa til aars, dags, nats (hvor til synes at

være traadt i st. f. det opr. tid^ se VI. saa 11

;

om forb. som til sidst, sidstningen, slut, slut-

ning(en), der kan høre til forsk, af de ndf.

angivne betydninger, se II. sidst 4, Sidstning

1.1, I. Slut 1.4, Slutning 5.3; om forb., hvor

til styrer Tid, se spec. Tid 30.

5) angivende et (endepunkt for et) tids-

forløb. 5.1) angivende endepunktet for en
handlings, tilstands, frists, termins varighed:

indtil (2). *En Klocker sove kand i Roe til

Klocken Ti. Holb.Paars.254. Saaledes levede

jeg til mit tolvte ka.r.Hauch.IV.306. *King
mob ligger stille, forhaster sig ei,

|
Til Tidens

Fylde han venter. I>rac/iwi.I).6S. kredit til

Mikkelsdag
\

(sj.:) Gilde og Bykøring var

Hverdagssag, og Kortspil og Svirelag stod

det paa Natten til Dagen (o: hele natten

igennem, til den lyse morgen). Bregend.MAG.
25. (jf. u. bet. 2.4J til sidste aandedrag, til

dags, til døden, (tro) til graven, til det

sidste, til sidste snapsting, se Aandedrag I.2

osv.; (jf. u. bet. 2) i forb. til og med, indtil

og indbefattende (medregnet): de Returbil-

letter, der løses den 22. December . . have
Gyldighed til og med den 21de.FlensbA.^*/i»

1894.2.sp.3. Det tredje nordiske industri-

møde . . varer til og med den 3 august. Nor-
den.l899ll900.123.sp.2. (epigrammets histo-

rie) til og med M&rtiail. BilleskovJ.H. 1.18.
||

4 forb. m. fra til angivelse af begyndelsestids-

punktet. Det frøøs fra Juul til Paaske.

Høysg.S.146. *Fra Søndag Nat til Uain-

da.gM.orgen.SønderbrosTeater.BagderødePorte.

(1923).2. se ogs. u. II. og 7.8. fra morgen til

atten, solopgang til solnedgang, se I . Morgen
2.2, Solopgang, fra først til sidst, se II. sidst

1.6. om forb. af typen fra dag til dag (ell.

til andenø, fra evighed til evighed, (fra) tid

til anden se de paagældende subst. (samt u.

fra 6^. i bogtitler som: Fra Jul til Sanct

Udins. Aakj.(bogtitel.l905). Fra Saxo Gram-
maticus til Hjalmar Gnllherg. EmilFrederik-

sen.(bogtitel.l944).
\\

(især talespr.) styrende

adv., præp.-led ell. Insætn. til høit på dagen.

Moth.T105. I sovet har til for en Time siden.
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Heib.PoetJV286. Han tørrede Ked i den
gode AarstJd og gemte det til naar Kulden
kom. JVJens.Br.75. det kunde aldrig falde

Thomas' Far ind at blive i Byen til saa sent.

JgrgenNiels.D.ll. til nu: Moth.TlOG. »du
(skal) tjene ham, som du har tjent |

mig
selv til n\i.Gjel.KH.240. til senaftens, siden,

se senaftens, II. siden 1.2. j| t videre anv.

(dronningen) befalede ham at forblive i

Irland til nærmere Ordre. Hjort.KritLil. lo

III.114. til videre, se videre. 5.2) an-
givende et tidspunkt, imod hvilket
tiden skrider frem. dagen gåer o: iler

til aften. Moth.GS. lide, stunde til, se

III. lide 2.5, II. stunde 2. iscer i forb. som
klokken gaar til 12 olgn., se Klokke 3.2.

jf.: Hun saa paa sit Ur: — Hvor Tiden den
løber, den gaar til &Te.ChrEngelst.HJ.13.

gaa (lakke, rinde) til ende, se I. Ende
4.5 (og II. lakke 2, III. rinde 5.z). || i forb. 20

som eet, tre kvarter til eet, se Kvarter
3.1. 5.3) i udtr. for at naa (og være i,

paa) et vist livsafsnit, alderstrin; i

forb. som komme (være) til aars (aarene),

alders, skelsaar og -alder, se I. Aar 2.2 osv.

5.4) med særlig tanke paa varigheden;
i faste forb. som til evig tid, evige tider, til

bestandighed, stadighed, stiliehold, det gaar
til en tid (stund), se evig (1, 2, 3.3) osv.

6) angivende tiden umiddelbart før et an- 30

givet tidspunkt (tidsrum): lige inden. Til

Julen 1860 udkom et lille pynteligt Bind
Digta.VilhAnd.Litt.iyn. Hvad Satan bilder

Mennesket sig ind. Paa Hospitalet lige til

Vmm'ihten.ErlKrist.DH.llS. vi har meget
travlt nu op til jul

j || angivende et tidsrum,

især en del af døgnet, som del, der kommer
umiddelbart før en angivet dag, højtid olgn.

Ogsaa andre Kager skulde der bages, og det

var da særlig Dagen til Lillejuleaften, dette 40

blev loTiiiaL^&i.AarbKbhAmi.l9W.7S. Frosten
var ikke saa streng i Døgnet til Søndag. Pol.

^'U1940.1.sp.4. i rigsspr. især i forb. som
natten til søndag, natten ml. lørdag og

søndag; lørdag nat; natten til i gaar, i

forgaars nat. Det var Natten til Ilte Februa-
TU.Mall.SgIl.l23. Natten til Fredag. .S'<fe/i.

H.64. Han har Natten til 15' ds. været i

Esbjerg. PolitiE.'*/iil924.2.

7) angivende et bestemt tidspunkt, 50

da noget sker, finder sled osv. Han levede til

(paa) Frederik den Femtes Tid. VSO. han
døde til IS26. Feilb.(sdjy.). nu uden for mer
ell. mindre faste forb. m. Tid (s. d.) kun
angivende et (fremtidigt) tidspunkt som det

faslsatte, passeride ell. seneste. 7.\) angivende
et fastsat ell. passende tidspunkt for

noget. Parterne, hvis Sager ere opslagne til

at høns for Kongens høyesto Ret, skulle om
. . Løverdagen til sex slet om morgenen . .

være tihiafde. DL.1—3—16. Han foreslog

Magnus en Udflugt til næste D&g.Ing.LB.
IV.yS. til hvornaar er Festen bentemt?S dbB.

4 (teaUr)B\lletter . . til den 26' th.PolitiE.

Kosterbl.^*/iol924.2.sp.2. Jeg bestiller Vog-
nen til om fem Minutter. 4ajyermcnn.P^.
20. vi fastsatte (udsatte) mødet til tirsdag

"/•
i
opsætte, udskyde, udsætte noget til et

senere tidspunkt < til rette tid, til sin tid

(sine tider), se \. ret 2.4, III. sin 4.6. 7.2)

angivende det tidspunkt, paa ell. inden
hvilket noget skal være i orden, parat,
til stede olgn.; delvis (jf. bet. l.z) m. bibet.

af, ai noget skal bruges paa det nævnte tids-

punkt. Hun feder Kapuner (som skal bruges)

til Bry\hx^%t.Høysg.S.125. Naar jeg kjorer

(fra Sorø) Klokken elleve, da er jeg vel paa
Holsteinborg til omtrent Klokken 2.HCAnd.
(Anderseniana.V,1.(1937).99). (bordet) stod
dækket . . præcis til Spisetiderne. JfLorent
zen.G.34. De naaede at blive færdig til fem
Minutter i Fem. LeckFiseher.KM.19. (især

dagl.) styrende adv., præp.-led, tids-bisætn.

olgn.: hvor . . skal jeg til imorgen Middag
skaffe hende baade Harer og Agerhøns?
Blich.(1920).XXVIII.U. De (faar) alt dette

bragt i Rigtighed til engang imorgen. swtsf.

86. Søster Hanne laver Mad
|

Til, naar
Exercitsen er omme.[JKrohn.] Peters Jul.

[I866J.VI. 7.3) delvis rn. tids-bet. og delvis

til bet. 23, især i udtr. for, at noget er

forberedelser, anstalter med en fore-
staaende situation for øje ell. er beregnet

til (at bruges ved) denne lejlighed, naar de
(0: i en forretning) har noget kiønt, saa er

der til en Dag, som i Dag (0: kildedagen),

hundrede Hænder om det. Rahb.ProsF.IV
25. *han (s: bageren) skrev op hvad Karen
sa'e: | Til Juleaften skal vi ha'e

| To store

Julekager. /"./KroAn.; Peters Jul. [I866J.1.V.6.

jf.: han . . saae efter Vinden og yttrede

Gisninger om Veiret til næste Dag (q: da
der skulde ske noget). Gylb.XII.40. bage til

jul, faa noget til jul, flytte til nats, se Jul 1,

Nat 2.3. Nu veed De det til en anden
G&ng. PHans.KK.285. jeg . . tabte Spoven
af Syne mod det mørke Vand. Jaja, sau

vidste man til en anden Gang, hvor man
skulde placere sig foran paa dens Ye'].JV

Jens.M. 1. 177. || styrende præp.-led, tids-

bisætn. olgn. min Rolle til i Morgen (0: som
jeg skal spille i morgen). Blich.(1920). I V66.
han skulde til imorgen kunne udenad alle

Byerne i Sjællands iititt.HCAnd.(1919).II

.

243. Louise gav sin Søster mange Raad, til

naar hun nu skulde til København. /^Lars.

SA.56. Her hænger . . Portnøglen, til hvis

I vil ud og gaa en Tur en Xtten.JaePaludan.
TS.114.

8) angivende et umiddelbart fore-
gaaende ell. forestaaende tidspunkt
(tidsrum). 8.1) angivende en lige for-
løbet ell. lige forestaaende del af døgnet
(som tidspunktet for noget). Jog har været
til (se bet. 13.2^ Giest til Middag, og var
inviteret til (se bet. l.n) Ball til Aften.

Wiwet.D.106. Igiiar var det aldeles April«

veir . . men tilaften strømmede Regnen ned.
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HCAnd.BC.IY201. Professoren har lige lagt

sig hen at hvile lidt, — han er ude til

Mten.Gjel.R.13. Klokken elleve til Forraid-

dag sætter (folketoget) sig i Bevægelse. Poi.

''/il930.1.sp.2. til morgen ell. nu til mor-
gen, i dag til morgen, se I. Morgen 2.2. Det
vil blive et haardt Veyr til Natten. fføj/s^.

S.258. Til Natten laae Ravhjertet paa Com-
moden. HCAnd.SS.VI.48. Nu til Natten ser

det ud til at klare 0Tp.RGandrup.JD.63. se

ogs. u. Nat 2.3. 8.2) angivende nærmest
foregaaende ell. førstkommende dato,
maaned, hajlid, aarstid olgn. (af vedk.

navn) som tiden for noget: naar det er (bli-

ver), henh. da det var (blev) den nævnte
tid; ofte angivende det tidspunkt, da en til-

stand, fx. et kontraktforhold, begynder ell.

udløber. Han kom her til Paaske, og reyser

igjen til Michelsåag. Høysg.S.145. Til Nytaar
begynde vi paa græsk. Blich.(1920).VII.2.
han ønskede. Stykket skulde gaae til næste
Såison. Heib.Fam.12. Der var kommet en ny
Karl til November. Stuck.III.275. „Det er

jo rimeligt, naar man har været borte fem
Aar —." — „Ja — næsten seks — til No-
vember."' Bang.F.146. Næ, det er dog for

galt. Jeg siger hende op til den første.

KMunk.Sm.8. til majdag, pinse, sommer-
(dag), vinter, se Majdag 2 osv. jf. bet. 7.1

:

ses vi ikke før, saa ses vi til Egeskov (ell.

Vorbasse^ marked, se se 3.3.

9) angivende et regelmæssigt tilbage-
vendende tidspunkt, tidsrum ell. et tids-

punkt, tidsrum, der forekommer ofte, kan
tænkes naar som helst. Da Spanien er et ka-

tolsk Land, bør man gaa i Kirke til Høj-
tiderne. Wanscher.(PoV^/-,1928.7.sp.2). Til de
store højtidsaftener gik (han) i kirke.

MKlitgaard.MS.16. i forb. som til hellig,

hverdag(s), middag, til ingen stund, til

enhver tid, se I. Hellig osv.; i forb. m. adj.,

der delvis hører til bet. 21: til daglig, daglig-

dags, jævnlig, jævns, se daglig 3, dagligdags

1.1, jævnlig 2.2, I. jævn 6.
|| (jf. u. bet. l^.z)

i udtr. for den handling, der sædvanlig sker

daglig i et vist tidsrum af døgnet, som spise

(skaffe) til aften, malke, sove, spise til mid-
dag, malke til morgen, middag, aften, røgte

til aften, se Aften 5, Middag 1.2, 2.3, malke 1

og skaffe 4, II. røgte l.i. jf.: naar vi en en-

kelt Eftermiddag til Kaffen forsøgte (at sidde

i det fri), maatte vi strax pakke ind igjen.

Cit.l862.(HCAnd.BCÆ.II.231).
c. angivende en (ofte som en bevæ-

gelse forestillet) virksomhed, udvik-
ling, hvorved noget opnaas, ell. en over-
gang, forandring, udvikling osv. til

en ny tilstand, funktion, egenskab osv.

10) angivende en forplantelse, over-
føring, udbredelse, der tænkes som en
bevægelse, fx. nedarve, forplante, overføre,

udbrede noget til, se de paagældende verber;

spec. i udtr. for en lyds forplantelse, en nyheds
udbredelse olgn.: Den Sag vil rygtes til

andre La.nåe.Høy8g.S.297. *Han (o: natter-

galen) slaar end sine Triller,
|
De høres kan

til By. Grundtv.PS. VI.361. *Igjennem Ørets
Slangegang kan Lyden

|
. . naae til eders

Siæl. Hr2.KIiD.70. jf.: *Jeg vil ikke, min
Fæstemø skulde spørge til By,

|
at jeg

skulde fra Kongens Banner Qy.DFU.nr.l9.
10. komme til ens kundskab, gaa fra mund
til mund, se Kundskab 1 osv.; ell. i udtr. for

10 en fornemmelses, følelses, tankes forplantelse:

en Følelse af Tilfredshed (lagde sig) som en
lykkelig Anelse . . vederqvægende til hendes
iijerte.Gylb.VIII.24. sende en tanke til

noget
i
huske tilbage til noget

; tage sig

noget (nær) til hjerte, gaa en (nær) til

hjerte, gaa til marv og ben, ind til sjælen,

se I. Hjerte 2.1-2, I. Ben l.i (og I. nær 3.5^,

Sjæl 2.1 ; føre en noget til gemyt, faa noget
til hoveds, drage noget til minde, se Gemyt

20 1.1, Hoved 5.5, II. Minde 2.

1
1
) egl. (jf. bet. 1) angivende en bevægelse

hen til noget for at faa fat paa det, erhverve

det; derefter (jf. bet. 22.i^ angivende en
virksomhed, hvis resultat er opnaaelse,
erhvervelse af noget, beed Deres Kiæreste
. . at han vil sørge for at skaffe Tante og
mig til vor Nogn.KMRahb.47. hjælpe en til

noget, se hjælpe 2.i. slippe, slumpe til noget,
se II. slippe 2.i, slumpe 2. komme til skade,

30 komme noget til, se lY Skade 3.2, II. komme
51.5. gætte, slutte til noget, se gætte 2, II.

slutte 8.
II

i forb. m. refl. pron., styrende en
angivelse af hvad der opnaas ved (som resultat

af) verbalhandlingen. Hvad Forskjel der er

imellem Consonanter og hviskende Vocaler,

kan enhver selv prøve sig til. Høysg.Anh.7.
*Hvis man sig til lidt Hæder stundom skri-

ver,
I

Saa skriver man sig ogsaa Hæder fra.

PMøll.(1855).I.44. gætte, huske, liste, luske,

40 lytte, slutte, smage, snige, snyde, sove,

tænke sig til noget ofl,., se de paagældende
verber; ogs. efterstillet (saavel i faste forb. som
i tilfældige dannelser): at sove mig et Baronni-

skab til igien (;'/. u. sove 3.3).Holb.Jep.V4.

Kjøbe sig en Rang til. Høysg.S.67. Der blev

mig følgelig, naar jeg ikke vilde døe af Sult,

intet tilbage uden enten at tigge eller be-

drage mig et Maaltid Mad til.Ew.(1914).lV

335. Til Hove for at snakke os Kongedatteren

50 til\HCAnd.(1919).111. 131. De løber, og De
skynder Dem, Hr. Ibald, og kan løbe Dem
en Brystsyge til. Goldschm.VII1.81. Hun
havde tjent sig det solide til. Stuck.111.451.

han er ved at drikke sig en delirium til (jf. u.

11. drikke 4:.8).Grønb.SV238. bytte, gifte,

handle, intrigere, luske, lyve, lægge, læse,

rage, skrive, smiske, snyde, svindle sig

noget til, spise sig en mavepine til, ærgre

sig en pukkel til osv., se III. bytte 5.4 ost;.

60 12) (jf. ogs. bet. 13j angivende en

fremadskriden, udvikling, overgang,
omskiftelse; ofte (jf. bet. 11j m. bibet. af,

at det nye er et opnaaet resultat. 12.1) an-

givende overgang osv. til nyt stadium, ny til-

I
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stand osv. at bringes til Skik og Ordentlig-

hed, ansaae (livtropperne) som en Spot . .

for dem selv. Holb.Herod.189. Fruen dreiede

nu Samtalen til hendes Plan med Betty.

Gylb.II.25. *ved (guds) Hjerte vi slumre

ind
I

til Dagens Skin. AntNiels.Spunyekvidder.

(187o).22. Gennem de Mange til ÉnliVaws.

M.160. Han vilde til Magten. 3/orim.4Jtfons.

JR.264. gaa over til næste punkt paa dags-

ordenen
i
nu kommer vi til et nyt kapi-

tel
i
komme til, naa frem til enighed, for-

staaelse |
komme til handels, se II. Handel

4.2. om overgang til nye anskuelser: Gulden-

steen hafde vundet vores Præsident . . til

sin Mening. Gram.Breve.268. Jeg begynder nu
efterhaanden at falde alt mere og mere til

din Meening (jf. II. falde b.\).Suhm.I.o6.

han gik over til, blev omvendt til kristen-

dommen j
angivende en ændring i person-

lige forhold: ingen Hustrue maa træde til

andet Giftermaal efter hendes Mands Død.
Holb.Hh.1.199. Falde fra sin egen Konge og
Herre til en anden (jj. II. falde o.i). Høysg.

S.95. Opstige til Ære og Værdighed, swsf.297.

Ved hans Antrædelse til Embedet, mødte
ham mange Vanskeligheder. s»ns<.2S<3. Fra
Prædikestol til Tugthus eller Pastor Gades
Vngdomsliy. PKraTner.(bogtitel.l901). i udtr.

for at (søge at) blive medlem af en forsamling:

til Folketinget valgtes han sidste Gang i

1866. VilhAnd.Litt.il1.206. i udtr. for at søge

sin næring, opgave paa et vist felt, i et vist fag,

i udtr. som gaa til filmen, handelen, scenen,

teatret, se gaa 3.3 (og Scene 1.8, Teater 2).

}\ i talrige faste forb. som befordre til trykken,

øre til bogs, papir, protokols; bringe til

bettelstaven, afgrundens, gravens rand; (jf.

het. 1.8^ gaa til bunds, grunde, til rotterne;

dømme en til døden; ophøje et tal til potens,

oversætte til et sprog, skifte fra det ene til

det andet, slaa om til det modsatte; nu
kommer raden, turen til os; naar det kom-
mer til stykket; komme, bringe, kalde ost;.

til live, komme til sig selv, vende tilbage til

naturen, til kirkens skød, komme til syne,

til verden; bringe en til fornuft, ræson,
tavshed; kalde til orden; komme til huld,

kræfter, kronen, magten, mønt, pusten, skil-

lingen; ophøje en til adelstand osv., hæve
en til skyerne; tage en til naade, ægte;
komme til (bedre) erkendelse, klarhed over
noget, kundskab om noget, til sin ret, til

ære (og værdighed); drikke til den store

(guld)medalje; se de paagældende subst. ell.

verber.
\\

(m. overgang til bet. 21) i udtr. for

at gøge ro, hvile ell. nydelser olgn. falde,

lægge sig, slaa sig osv. til ro, rolighed, slaa

sig til taAls, se I. Ro (1, 2, 3.a) osv.; ifalde,

forfalde, hengive sig, slaa sig til en last,

se II. falde 6.1 osv.
|| (jf. bet. 28; i udtr. for,

at noget fører til et godt, daarligt resultat,

udvikler sig i god, daarlig retning, ]iar en
god, daarlig virkning, han forklarer alting til

det værste, han forestiller sig allene de Be-

skaffenheder ved Sagen, som kand tiene til

Beskyldning. Afosstn.Term.i45. Hvorfor ud-
legges Alt i Bibelen til det væne? Balle.Bib.

1.94. tænk paa mig til det Bedste, om Du
ellers m3i&e.Blich.(1920).XIV40. *Vor Tid
skriver nu paa sin Viisdomsbog;

| Er det

til Godt eUer til det YæTTe?HCAnd.SS.XII.
400. Rousseau har virket dybt og længe paa
Eftertiden, til godt og ondt. NMøllVIÅtt.

10 III.191. i forb. som en forandring til det
bedre o: en bedring i forholdene, forandre

sig til det bedre o: bedre sig. Nu kom jo

Doktoren . . Og hvorfor skulde det ikke

blive en Forandring til det hedre? Bregend.

DN.108. se ogs. bedre sp.56*\ 12.2) (jf. bet.

l'd.i) angivende, at der dannes, opstaar, frem-

kommer noget som følge af verbalhandlingen,

Saaret trækker til Vor; til Rove.Høysg.S.
298. maalmanden klarede til hjørnespark (o:

20 t fodbold)
i

(slaa, rive) til blods, til døde
(døden), (gnide) til gløds, se Blod l.i osv.

blive bevæget, rørt til taarer, se III. røre

10.4, I. Taare 1.5. jf. bet. 2.4: Det skal ind-

koges til en Trediedeel. VSO. Kaliumbromat
skal før Afvejningen tørres ved 100° til kon-

stant \ægt.PharmDan.(1933).653. jf. bet.

49: hive ind til langstags(vis), se langstags-

(vis). m. overgang til bet. 13.4: Drik ikke Viin

til Drukkenskab. ro6.4.22. hugge, slaa en

30 til skamme, se Skam 3.3.

13) egl. tilknyttende et led, der staar
i prædikatsforhold til subj. ell. obj. i

sætn. (om fordelingen af artikelløst subst. og

subst. m. ubest. art. efter til se Aallans.BUS.

58ff.); om forb. gøre, lave en ell. noget til

noget andet se gøre 8.5, IV lave 6.6. 13.1)

angivende hvad resultatet af en forandring,

omdannelse, udvikling olgn. bliver (saa at det

ved subj. (obj.) angivne bliver det, som styrel-

40 sen for til betegner). || ved intr. (og refi.) verber

tilknyttende et led, der hører til subj. (for

vedk. verbum). Endelig brød det ud til en

rød F\ek.Holb.OW.IV9. allermindst kunde
man bilde sig ind, at det vilde gaae ud til

en almindelig massacre.sa.Z)//.//.7/. Ha-
vets Bjerge tit vi saae |

Sig jævne ud til

Bølger bla.a..Grundtv.SS.I.291. især i forb.

blive, udvikle sig til, se blive 4.8, udvikle.

(jf. u. bel. 13.a; jarg.) styretide et adj.: Jeg er

50 selv ved at fryse til fordærvet! MaWtnyl //ans.
JR.204.

II
ved trans, verber tilknyttende et

led, der hører til obj.; dels i forb. m. verber,

der i sig selv betegner en forandring osv.:

ligesom en Kandstøber kaster gamle Tallerk-

ner og Fader udi en Form, og støber dem
om til nye. Holb.Kandst.IVl. min prægtige

Seng (er) forvandlet til en Møding, min
Guldenstyckes Hue til en gammel Hanrej
lla.t.sa..Jep.IVl. Da de (a: hundene) er over

60 den (o: hinden), skaber Hinden sig om til en
Fa.\k.OFriis.lAtt.l20. forandre, forgøre, om-
arbejde, omdanne, omforme, omregne, om-
skabe, omsy, omsætte, omtrylle, omvcksle,
reducere, smelte (om), ændre til, se de paa-
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gældende verber; dels i forb. m. andre verber,

som udtr. for, at forandringen, omdannelsen
sker gennem, frembringes ved den handling,

virksomhed, som verbet betegner: Brænde noget
til Aske. nøysg.S.126. *Tage du saa mit
Skarlagenskind,

|
Af Fløiel det vel maa

være;
|
Alt til et Alterklæde skiønt

|
Du

snildelig saa det skære. Oehl.XXIY158. en
ringe Gnist kan lue Kullet op igien til en
Glød. CBernh.NF.1.120. Garnet (havde folk) lo

vundet til store Nøglei.Dengl.KlokkeriFa-
rum.(1928).112. ofte i forb. m. gøre (gøre

vand til vin osv.), se gøre 8.5 (om forb. som
gøre til løgn, gøre (sig) til lov, regel, en
skik, gøre ens ord til sine, se de paagældende
subst.); endvidere i udtr. som hugge til pinde-

brænde, plukfisk, ros, skærver, støde til pul-

ver, slaa ^kabelgarn osv.) til en snor, se de

paagældende subst. 13.2) styrende en beteg-

nelse for levende væsen ell. personlig egenskab: 20

angivende subjektets ell. objektets overgang til

ell. overtagelse af, optræden i en ny stilling,

værdighed, rolle, egenskab olgn.; undertiden

(jf. bet. 23) m. bibet. af forberedelse, opøvelse,

uddannelse til ell. m. henblik paa anvendelse,

funktion som ell. m. bibet. af egnethed til at

være det, styrelsen betegner; i videre anv. uden
tanke paa overgang til ny stilling osv., an-

givende at subj. (obj.) betragtes som, udgør ell.

er det, styrelsen betegner, til Træl (1931: som 30

Trælj blev Joseph solgt. Ps.105.17. visse Fa-
milier, hvor udi Folk hid til dags, ligesom

fødes til BoTmesteTe.Holb.Kandst.il. 3. alle

slige vandt De til YenneT.Cit.l726.(Falste-

riana.157). Kalde een til Fiest.Høysg.S.126.

Hun skal pyntes til Brud. smst.42. *Skiæb-
nen bød mig først Johan,

|
Nu mig giver

Mads til Mand. Wess.lO. De fremmede Piger

bekrandsede liden Elna og Rudolph til (Ing.

EF.U.(1845).150: som; Festens Konge 40

og Dionniiig.Ing.DeUnderjordiske.(1817).255.

i forb. m. faa, have: Der gives den, som af

Skamfuldhed lover en Ven Noget, og faaer

ham til Fjende (Chr.VI: til en fiende^ uden
AsiTSSLg. Sir. 20.23. jeg vilde gierne have en til

Sviger-Søn, der har studeret sine Politica.

Holb.Kandst.1.4. *Guds enbaarne Søn | Til

Moder fik en Jomfru skøn. Grundtv.SS.III.
45. han havde havt sin Skibsdrengs Broder
til Giæst.Goldschm.VII.311. Til Lærer havde 50

de . . en Fa.TykmsLgeT.VilhAnd.Litt.III.110.

jf. bet. 13.5: har enhver Koene icke Aarsag
til at skieide, naar hun har saadan Dag-
driver til M.a.nd. Holb.Kandst.il. 2. Denne
ægensindig og Hovmands Kone, hun har til

M6eT.KomGrønneg.III.204. ofte faar paa-
holden Far en Øder til Søn.AndNx.DM.I.
71. se ogs. AaHans.BUS.26. om forb. blive

til noget, gøre, kreere, tage, vælge en til

noget, stille sig til rigsdagsmand, se blive eo

4.8 osv.; byde, være til gæst olgn., salve til

konge, slaa til invalid, krøbling, lirekasse-

mand, pensionist, ridder, føre, kræve, stævne
til vidne ; se Gæst 3 osv. have en til vens,

være til vens olgn., se Ven. (m. overgang til

bet. 24:) i forb. m. due, se II. du. ogs. i forb.

m. inf. at være (blive) + præd.: naar nogen
sælger sin Datter til at være en Tjeneste-
pige (1931 afvig.).2Mos.21.7. Samme Per-

son, som havde Anseelse til at være en ærlig

Karl, blev ræt bestyrtset over en saa ulov-

lig og uanstændig Gierning.Lujid.Dagb.1.114.
Han er fød til at være Konge. Høysg.S.42.
han er (som) skabt til at være lærer j se ud
til at være, se se 12.3. ved visse verber bruges

nu alm. som: Han er optaget til Æresmed-
lem i Selsk&het. Ing.EF.111.35 (jf. u. optage
3.8^. Han er bleven ansat til Adjunct. Bloch
Suhr.ÆS. VI.21. i refl. forb. som: At kjøbe
sig til ^t3k&deT.Høysg.8.54. gøre, skabe, stu-

dere sig til nar (se Nar I.2, I. skabe 5.x,

studere 2.i), gøre sig til Knud, mester, stor-

lasse (se Knud l.i osv.), slaa sig til ridder

(se Ridder 3.3J, opkaste sig til dommer (se

opkaste 6.2^.
|| (jf. u. bet. 3.5 osv.) knyttet

til et (foregaaende ell. flg.) for -|- adj. Jeg
er til Dronning jer for slet

|
For god til

eders Frille. Oe/»i./X.299. *Til Qvinde var
jeg alt for meget Mand, ( Men du til Mand
var alt for meget Qvinde. smst.XI.379. nu
især styrende inf. at være: æblerne er for

smaa til at være graastenere
i || t "^- c^j--

præd. i tilfælde, hvor der nu ingen præp. bru-

ges: Er det mueligt, at jeg aldrig skal see

vore Fruentimmer til at bUve klogere. fCom
Grønneg.111.8. \\ i visse faste forb. uden
kongruensbøjning (m. subj. (obj.) i flt., sty-

relsen i ent.), fx. tage mange til fange (Høysg.

S.162. se ogs. u. I. Fange 1), de gør sig til

nar, de læser, studerer til læge, jf. u. Nar
1.2, læse 2.2, studere 2.2 samt u. Gæst 3.

II
(dial.) styrende et ordenstal: som (num-

mer) ; selv (anden, tredje, fjerde osv.). den
Tingest kan du da sagtens trække, især

til ånden. SvGrundtv.DF.1.234. Jeg laa som
Lille tilfjerde i Slagsengen . . som Større

tiltredje sammen med Tjenestekarlen. 4ai;.
(PoVy»1926.11.sp.6). 13.3) (undertiden, især

i faste forb., og naar styrelsen nærmer sig

abstrakt bet., uden kongruensbøjning) styrende

en betegnelse for ting ell. (i nogen grad kon-

kret forestillede) forhold, betegnende, at det,

subj. (obj.) angiver, skal udgøre, bruges, be-

tragtes (paa samme maade) som det ved sty-

relsen angivne: for at bruges, tjene som, gøre

det ud for; som; dels (jf. bet. 13.1^ i tilfælde,

hvor en forandring, omdannelse osv. i nogen

grad forudsættes før anvendelsen, brugen som
noget: han giver sine Skrifter til Kræramer-

Ruse. Holb.Ep.IV378. Pladsen skal indheg-

nes eller omgjerdes til en H.a.\e.Høysg.S.42.

Træstubben, der . . af Præstesønnerne var

dækket til KainehoTd.Blich.(1920).XVIII.

186. den Fjælleramme, der var slaaet sam-

men for at tjene til Seng. JPJac.1.295. være

solgt til klipfisk, (stang)lakrids, se I. Klip-

fisk 1 osv.; dels uden tanke paa forandring,

ændring: (Abraham) offrede den (s: en væder)
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til (1931: somj Brænd-Offer i sin Søns Sted.

lMos.22.13. en ung deylig og dydig Jomfrue
. . som intet har bekommet til Arv (jf. u.

Arv 1.5, 3.2).Holb.Uex.I.l. *Her er jeg sat

til en Bautasteen
|
At vidne for Slægter i

horden. Grundtv.Udv.1.756. *En Aand, der

til sin Deel kun Støv annammer. PoLV./Y
26. (Rosengaarden) havde . . navn af den
store stræloiing, som . . synes at have ligget

til have på dette strøg.ADJørg.IY234. jf. i'o

bet. 21.2: *paa Laaget (o: af smørkanden)
\

Laae en tyggende Koe til Haandgreb.fii&er.

11.83. nu især i forb. m. faa, give, have:
hvad skal vi have til Mad i Dag?^o/i.
DR. III. 5. *Da (o: efter døden) faar til

Gulv jeg, hvad nu er mit Tåg.Grundtv.SS.

IV 426. *Han gav sin lille Dronning | Til

Scepter en Li\iev&a.nå.Winth.Y56. (digtet)

har til Hovedtitel : I Vanvids Rige. VilhAnd.

Litt.III.lOO. det var paa Tide, de fik noget 20

til ¥oåfin.Kirk.D.83. i udtr. for at nyde noget

som ret, maaltid: de Skovjordbær, blandede
med Havebærrene, som de havde faaet til

Dessert. KLars.SF. 9. faa, have noget til

frokost, nadver og (delvis til bet. d) middag
osv.

i
hertil (spøg.): hos ham har jeg . , fro-

kostet (ædt til Kaffe og Thee) i Da.g. Grundtv.

E.15. i øvrigt kan nævnes: faa til gave
(gavs), faa, give til julegave, len, lidkøb,

løn, pant, skænk, svar, have til forudsæt- 30

ning, faa, give til odel, resultat, give (tage)

(en via procent) til rente, se de paagældende

subst.; som eksempler paa andre forb. kan
nævnes: bruge næsen til det tredje ben,

ligge til old, tjene, bruge(s) til paaskud,
prøveklud, stille sig noget til opgave, tage,

tjene til monster, dømme til pris, hedde
noget til for-, efternavn ^Hun hed Angénie
til Forn&yn. ESkram.AV9. jf. u. Døbenavn^,
se Næse 2.2 osv. jf. til forgæves u. forgæves 40

1; hvad til noget (0: hvad for noget), se

hvad 4. i forb. m. være: han skal være til

(1931: bliverj en Helligdom, men og til en
Anstødssteen og til en Forargelsesklippe for

Israels tvende ll\ise.Es.8.14. nu især i faste

forb. (m. overgang til bet. 13.4^ som være til

rest (se I. Rest ^.2); jf. til overs u. tilovers.

II
uden direkte tilknytning til et verbum, i

forb. m. med. *Du bære herefter adeligt

Skjold,
I

Med en halvfuld Flaske til Vaaben! 50

Hrz.D.II.121. De Saar, der stinges med Ord
til Od. JPJac.1.237. en forhenværende Ed-
dikeflaskc med en Papirtut til Prop. Poi.'*/i

iy23.8.sp.2. 13.4) (uden kongruensbøjning)
styrende en betegnelse for et abstrakt forhold,

i tilfælde, hvor forestillingen om et prædikats-

forhold er afsvækket, ell. i tilfælde, der delvis

hører til bet. 21-22: angivende det forhold, at

noget tjener til, udgør ell. betragtes som det,

styrelsen betegner, ell. (m. overgang til bet. 60

12.2^ at noget frembringer, skaber, fornarsager
det ved styrelsen betegnede forhold. Kan faaes

eller tages i Betaling eller til Betaling.

II»ysg.S.42. »Hun skicnkte sin Husbond

Sønner to
|

Til Gammen og Tidsfordriv.
Oehl.XXIV.160. *0m kort, om langt blev
Løbebanen spændt, ( Den er til Folkegavn,
den er til Grøde. Orundtv.PS.V1.244. han
lagde sin Haand paa Isaaks Hoved til en
Velsignelse. fi:ier/t.///.63. Til Vagt de Strids-

mænd hvile
I
Ved Jesu Gr&y. CKMolb.SD.

86. Hver Nytaarsmorgen vilde der . . staa
en lille Pose med Sølvpenge inden for Døren
til Belønning for hendes Arbejde. i)onsA:e

Folkesagn.(1933).48. dér opsøger Euripides
en Klippehule til Skiul. EFrederiksen.Fra
SaxotilGuUberg.(1944).192. direkte tilknyttet

et hensobj.: *Det Ord, som siges os (0: kvin-

derne) til Griin:
|
At Qvindfolks Venskab

knap kand vare
|
Saa længe, som et Hane-

Trin. Reenb.I.420. (jeg ønsker) at dend kiære
Livets Frugt . . maa opvoxe og fremspire

de kiære Forældre til glæde, Contentement
og Fornøjelse. Holb.Bars.II.8. en Forfatter,

der jo næsten var ham til Forargelse. Fod-
skov.SS.79. det (den), der rammes, paavirkes

af det ved styrelsen betegnede forhold, kan
ogs. betegnes v. hj. af poss. pron. ell. gen.:

det, som jeg til min Ydmygelse, i min Heede,
havde glemt at overveye. Ew.(1914).IV235.
*Han otte Barnehierter aad,

|
Men klagede

med Suk og Graad
| At færdigt ei, til sin

Ulykke, |
Han rigtig fik sit Mesterstykke.

Grundtv.(KbhSkild.l815.1457). til Baggesens
store Væmmelse satte (Cramer) ham (0:

Baggesen) langt over . . Evra.ld. VilhAnd.
Litt.II.735. han (havde) til sit Uheld . .

glemt at faa Studenterhuen med. JAndersen.
Stuckenberg. I.(1944).103. || i talrige faste forb.

(hvorom henvises til de paagældende subst.),

bl. a. blive (en) til del, til dels, lægge til

grund, faa, give til eje, forlening, foræring,

laans, livets ophold, sikkerhed, blive, have
til rest, til (skræk og) advarsel, til behag,

til gavns, tage (noget), komme en til hjælp,

fore, tage (noget) til indtægt ; tage til takke

;

til ens forsvar, gavn, gunst, ros, ære ell. til

forsvar for osv.; til minde om; til lyst, pryd,

pynt, sir(at); til gengæld, straf, støtte;

(være) til besvær, byrde, hinder, men, nytte,

plage, skade, trøst; til (en) afveksling, til

en forandring, til en prøve; til alt held,

til (al) lykke ell. ulykke; til ens forbavselse,

glæde, moro, sorg; lægge en noget til last,

ros; have noget til bedste, gode, ^blive,

komme, holde osv.) til gode, onde, se bedst

6.2, god 11.4, ond 6.8 (samt u. regne 9.2^;

til trods (for), se Trods, hertil ogs. (det ellipt.)

udtr. ønske (en) til lykke, se 1. Lykke 2.8.

efterstillet: det er ingen nytte til at gøre det
|

det er ingen skade til, se IV Skade 3.2. til

bekræftelse paa dette ell. (emb., foræld.)

dets til bekræftelse: Dets til Bekræftelse

under Haand og EmhedHsegl.IIylling.IIJ.

279. DSt.l922.lå). til bevis for ell. paa
dette osv. (\ til bevis til dette. Holb.Hex.V5.

t dette tiJ bevis. sa.Ep.lI.112), som bevis

paa (for) dette; for at bevise dette. Til Boviis

XXin. Rentrykt •/, 194« 73
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derpaa behøves kun at holde en Dansk . .

og en Engelsk Bibel imod hverandre. //øt/s^.

S.14. til eksempel {egl. i forb. som anføre,

tage noget til eksempel, jf.: Jeg haver her

fremsat det tungeste til Exempel. i/øj/s^.S'.

a4^. nu især efter sv. till exempel; 1. br.) for

at nævne, tage et (oplysende, karakteristisk)

eksempel; for eksempel. Moth.T106. For ham
er t. Eks. ogsaa Joseph de Maistre eller de
Bonald „moderne" Skribenter. Jørgf.^Tt7sfe.

1905.98). han var til Expl. i Egenskab af

Militærlæge med paa Christiern den Andens
Tog til Sverige i 1520. CSPet.Litt.331. se ogs.

u. Eksempel 1. || ved subst., der baade kan
opfattes i en mere konkr. og en mere abstr.

bet., i udtr. for at udsætte for ell. gøre til gen-

stand for beskuelse, forhaanelse olgn., i forb.

som være, blive, gøre til grin, latter, skam-
(me), spot (og spe), se blive 4.4, gøre 8.2

samt de paagældende subst. jf.: det er til en
Latterlighed med alt det Skjulte der her
skal være med Gothes Efterladenskab. i/C
And.BCÆ.1.244. \\ delvis m. tids-bet. (jf.

bet. 1.8). Lad os saa faa saadan en (o: en
kognak) til at slutte medlKLars.SF.122.
til indledning gennemgaar forfatteren tid-

ligere forskeres resultater
j

til at begynde
med, til en begyndelse, til indgang, slut, se

begynde 2.6 osv. til det første, andet
osv., {efter ty. zum ersten osv.; nu næppe br.)

angivende første, andet osv. punkt i en op-
regning (argumentation) : for det første, andet
osv. Ing.PO.II.124. til sidst, se IL sidst 4.

styrende betegnelse for en hilsen: tillad, at
jeg til Afskeed kysser hendes Jia&nå. Holb.
Forv.Hsc. *om Vaaren hver Fugl

|
over Mark,

under Strand
|
lader Stemmen til hilsende

Triller sig høie.Drachm.DVE.147. Hun kys-
sede Moderen til Godnat. Bang.T.262. han
(svinger) til Farvel med Flaget. VilhAnd.
Litt.III.238. jf.: *Man (o: to forlovede) til

Godmorgen toppes, næbbes, nappes. PaZil/.

Y89. til god sidst(e), se 1. Sidst 1. 13.5) (sv.

den slyngeln till betjånt, no. d'er troU til

gut; vistnok udviklet af bet. 12.2-3; se AaHans.
BUS.26f. jf. Studier imodem språkvetenskap.

XI.(1931).202.211 samt Dania.VII.24; tale-

spr.) i forb. som den snøbel til N. N., det
skrummel til symaskine, brugt til karak-
terisering (ofte ved sammenligning) af det

styrede subst. v. hj. af det foregaaende subst.;

oftest brugt til at udtrykke noget nedsæt, ell.

spøg. om sidste led; dels m. h. t. levende væsen:
den Skarns Kvinde til Jomfru Byre.JPJac.
1.109. denne Laban til ^chmiåt.SMich.S.94.
Se nu den store Brumlebasse til Bi, der
tumlede sig i 'Ro?,Gn.AaseHans.S.73. stoute,

støvede Kærnekarle til Mandfolk. PoZ.^/i
1941.10.sp.3. se ogs. u. Stymper, IL Tamp
2.1. dels m. h. t. ting (og forhold): som om
det Stads til Penge (var) det vigtigste i

Yeiden. AHenningsen.PD.20. hvad er det
dog for nogle Pibestilke til Ben den Mand
har] Leop.LR.158. et ildrødt Hoved med en

ophovnet Klump til l^æse.Søiberg.KK.I.117.
han dampede paa et gammelt Snorketræ til

Shagpibe. TidensKvinder.*''/il928.16. se ogs.

u. I. Skrummel 3. || i forb. som fanden,
pokker, satan til karl, se Fanden 3.2, Pokker
3.2, Satan 3.2. ogs. (ved sammenblanding m.
forb. som en fandens karl; 1. br.) i forb. som
fandens, pokkers, satans til karl, se Fanden
3.3, Pokker 3.2, Satan 3.3. (han) har en Hel-

10 vedes til Skole. Wied.Silh.150. Derefter . .

var Luther . . en Allerpokkers til Karl.

KMunk.HJ.16. hertil (sj.) eufem. udtr. som:
en køn Stemme har hun — mærkeligt til

blødt Organ — saa „følt" det lyder. Bang.
SE.150. jf.: *(hun er) ikke det Gran til

vigtig. Rørd.GD.3.
d. angivende retning, sigte, (ind)-

stilling, der ikke er forbundet med
nogen (tydelig) rumlig forestilling , ell.

20 angivende det forhold, at noget er be-
regnet for, har gyldighed for, henblik
paa ell. angaar en ell. noget.

14) i tilfælde, der (egentlig) er for-
bundet m. tanken om en forestillet be-
vægelse i en vis retning, mod et maal.
14.1) egentlig angivende den bevægelse,
hvormed noget overrækkes, tildeles en;

derefter i al alm. angivende, at noget ydes,

titstaas, overlades, er bestemt, beregnet for en,

30 sker for hans skyld, med henblik paa ham,
har gyldighed for ham olgn.; ofte (jf. bet. 21^
m. bibet.: (beregnet) til brug ell. nytte for.

(forb. m. til svarer ofte til et hensobj. og kan
(ofte) bruges i sa. tilfælde som dette; forb. m.
til bruges især i flg. tilfælde: 1. ved forb., der

ikke normalt tilknytter hensobj. 2. naar bet.

„bestemt, beregnet (til brug, gavn osv.; jf.

bet. 21J for" skal fremhæves, ell. der skal fore-

tages en tydeligere udpegning af en person i

40 modsætn. til andre. 3. i nogle tilfælde fortrins-

vis, hvor styrelsen ikke er en betegnelse for

person (levende væsen) (jf. give sp.972*^^))

II
dels (jf. bet. l.ej i tilfælde, hvor der ogs.

kan være tale om en bevægelse: betalt L. Hol-

berg . . til mig betalt L. Holberg (kvit-

teringer af:) Holb.(HolbergAarbog. 1921. 19).

Hvis du giver til vort Kloster
|
Fire Voxlys.

Hrz.D.II.64. jf. fx. liste, stikke noget til en

«. lY liste 1.4 osv.
II

dels uden tanke paa be-

50 vægelse: Fæste eller leye et Huus ikke til sig

selv, men til en anden. Høysg.S.71. Ingeborg
sad . . og stak en Pandserskiorte til Hialraar.

Oehl.XXXII.76. Fourage til egne Heste.

MR.1849.371. jeg har et Brev til Dem.
S&B. Jeg sidder her midt i en stor Afhand-
ling til et tysk Tids^kiilt. SvLa.HjG.282. Den
unge Dame for hvem og til hvem denne
Bog er skrevet. SKoch.Digteren.(1907).6. Den
gamle Skrædderpige Andrea havde opholdt

60 sig i Præstegaarden næsten fjorten Dage
for at sy Dragterne til os. Buchh.FD.30.
Han sørger . . for jordens grøde, at der om
foråret kan blive rigeligt med mos og græs

til rensdyrene at eede.AOlrE.NG.125. Gud
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ved, hvad der ligger og flyder til ;nig af

ugjort Aihe']de.ErlKrist.DH.73. Aldrig har

patienterne eet minut til sig seW.HNorlev.

L.90. if.: Thi af ham, og ved ham, og til

ham ere alle Ting. Roin.l1.36. alle Ting ere

skabte ved ham og til ham. Col.1.16. i talrige

forb. som afstaa, betro, forskrive, give, laane

(ud), (op)ofre, overantvorde, overdrage, over-

give (sig), overlade, prisgive, skatte, skylde,

skænke, skøde, (ud)betale noget til en; hen- lo

stille, stille (noget) hen til en; staa i gæld

til en ; lægge hen til den gamle mand, bidrag

til (syge og gamle); lave ris til sin egen

rumpe, lave strikke til sin egen hals; se

afstaa 2.2 osv. jf. ligge til en u. I. ligge 12.i.

eftersHllel: Hvem gemmer vi vel ellers vore

Kranse tiUDrachm.DG.129. Guds Gaver er

alle gode, saa enten de malkes eller tappes

os tU.JPJac.I.lé. i forb. som byde, drikke,

kende, lodde, maale, regne, sige, skrive, 20

skænke en noget til, se II. byde 8.8 osv.

styrende et abstrakt subst.: Jeg vil recommen-
dere min Svigersøn til hans Information.

Holb.Stu.IIL5. Alt dette gav dog nogen Af-

vexling til Rchen. Hauch.MfB. 138. overlade

noget til ens skøn, se I. Skøn 2.
|| (jf. ndf.

1.64) i sætn. m. være, i udtr. for, at noget

er beregnet som gave, ration osv. for en.

Hingsten, naar den føres ud af Stalden, og
Hoppen er der til den i Gaarden, den er for- 30

færdelig. jyJens./eF.i53. Tror du det er til

os? Du maa bestemt ha' slugt et Søm. Vi

faar de Levninger, der ellers skal smides

bort. HSeverinsen.SM.149. *vi (gaar) ud og

ta'r en 01. |
En til dig og en lille en til mig.

Cirkusrevuen.1935.3. det er nogle lerede

Sandklumper, der er til B. at fyre med, i

Stedet for TnTV.Dregend.BirgitteBorg.(1941).

321. der er brev til dig I det er mad til Mo-
(ge)ns, se Mogens 2.2.

j| (jf. bet. 3.i-s) m. h. t. 40

rumlige forhold: som plads, rum, opbevarings-

sted olgn. for. at bygge et Hvilehuus til Her-
rens Pagtes Ark (1931 afvig.). lKrøn.28.2.

morsomme Dyr (o: i en bog), der . . har
Bukser paa med Hul i Enden til Halen.

CHans.BK.21. Bomuldskjole . . firkantet til

Halsen, til (se bet. 23) at tage over Hovedet.
PolitiE.Kosterbl.'*'tl925.1.sp.2. plads til, se

Plads 4. (jf. u. bet. 3.6 osv.) i forb. m. adv.

for: Denne Kuffert er for kort til en Klæd- 50

ning. IIøysg.S. 158.
\\ (jf. bet. 16; t udtr. for,

at noget ubehageligt rammer ell. truer en (jf.

u. III. Klaa 29.1;. give en reprimande til en
i

(sj.) efterstillet: Nu . . drev han den for-

bausede Kræmmersvend en saadan Kind-
hest til . . at han tumlede. Ing.VS.11.104.
i forkortede udtr.: En til dansk Film.Pol.'*/i

1942.10.sp.6. i iron. udtr.: Italienerne var
tr.TnL'fc ind i Rom. Man hørte (i Siena) kun
'1 .^krip;: „Det var godt til Florents (o: det to

havde F. godt af)\" Nu var den ikke mere
Uovedatåd. Brandes. XI. 66. det var rigtig

podt til ham, det han havde fa.a.(it.G(Jreger-

sen.KS.83. især i forb. som der or til ham

(i en god mening, se Mening l.a), han kan
vente sig en omgang, saa er der nok til mig
paa den ha.TelPont.DR.1.177. Nu blev Chri-
stiern Konge, voldeligt, mod alle Svensker-
nes Vaaben og Vilje, og nu var der til dem.
JVJens.SS.49. „Jeg forsikrer Dem, hvis min
Lærer fik at vide, at jeg havde sunget bare
det her — saa var der til mig." — „Er han
meget striks?" Bergstrøm.DT.27. jeg tænkte,
at nu var der nok til mig, for det kunde jo

ikke nægtes, at jeg. havde forladt Arbejdet
. . uden Tilla.delse. Buchh.FD.96. jf.: De seer,

at her (0: i et kampskrift) er til os alle sam-
men. CiMS52.('firandes.5r.///.32S;.

II
i tidtr.

for, at det tilkommer en at gøre noget; i forb.

det staar til mig (se II. staa 13.3^ ell.

(højtid., 1. br.) detertilmigat (gøre noget).

Det er til mig . . at takke for sidst og for

den megen Fornøyelse jeg da nød. Oram.
Breve.285. nu er det til Jer, Børn, at søge

at blive lykkelige — jeg kan ikke Meget
mere. Goldschm.VII.638. Hun vilde Ingen-
ting fordre. Her var det til dem at give.

JPJac.II.406. efterstillet, i forb. det falder

mig til, se II. falde 9.20. 14.2) angivende
at et blik, smil, en gebærde olgn. er
rettet mod ell. beregnet for en; m. h. t.

blik især angivende, at dette blot rettes mod
noget for at have et holdepunkt, orientere sig,

give et tegn (men uden at hvile undersøgende

paa det) ell. paa en flygtig, hurtig maade.
*Med de blanke Gadespejle

|
blinker mun-

tert Hus til lins. Rørd.Kl.15. (kineseren)

viste Tænder af lutter Høflighed til alle do
Hvide, som gik forbi ham. TomKrist.Vi.21.
være dejlig at se til ell. til at se (se se

1.3/ give ell. gøre tegn til en, se II. Tegn
3.2. jf.: at dine Øine maa være aabnede
til (1931: ior) din Tjeners ydmyge Begje-

ring. lKg.8.52. Under disse Ord faldt Dom-
provstens skarpe Blik til (nu: p&å) den
høie Ridderskikkelse . . ved Døron.Ing.EM.
1.38. sa.EF.V30. se til noget (delvis m. bibct.

af, at det sete er mærkeligt ell. latterligt (jf.

bet. 14.6;, fx. se (mig) til den knægt i;, se so

2.1, 7.8. le, nikke, skele, skotte, skue, skule,

skæve, smile, smiske til en, se III. lo l.i

08V.; gøre (gode) miner, gøre øjne, stikøjno

til en osv., se I. Mine 2 osv.; gøre haneben,

kur til en, se u. Haneben 1 osv.; være til-

skuer, vidne til, være overværende til noget,

se Tilskuer osv.
JJ

ogs. angivende hvad en

udsigt viser; se Udsigt. 14.8) angivende,
at en (mundtlig ell. skriftlig) henvendelse
er rettet mod, tager sigte paa en; dels i

tilfælde, hvor der ogs. er tanke paa bevægelse

(jf. bet. 1.9), fx. sende brev, hilsen, lykønsk-

ning til, skrive (et brev) til, henvende sig,

ringe, telefonere, telegtsderc til, indgive en

ansøgning til en; delt uden (tydelig) tanke

paa bevægelse, fx. adressere, stile et brev til,

appellere, bede (til gud), bejle, fri, hviske,

klage, meddele sig, raabe, sige noget, snakke,

sukke, tale, udtale sig til en; rette en an-

73*
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modning, begæring, bøn, forespørgsel, for-

maning, henstilling til, stille en fordring,

et krav, et spørgsmaal, ultimatum til osv.;

(sige) god nat til, se Nat 3.1-2; efterstillet:

skrive, spørge, tale en til, se skrive 4.2, II.

spørge 3.4, II. tale 26; sige, sværge en noget

til, se II. sige 27.1, sværge 2.3. Guds Bud til

M.enm8keiie.Høysg.S.196. Hvad han hører,

det blæser han strax ud for eller til alle

dem, han taler med. smst.75. *Hvor Meyeren lo

synger |
Blant gyldene Dynger,

|
Og tæller

sin Skat, og opløfter sit Raab,
|
Til den, som

har kroned hans linåh.Ew.(1914). 111.88.

Det skulde meldes til Politiet. Søiberg.HK.87.

styrende betegnelse for bog, hvori noget sagt,

meddelt indføres: Naar et Fruentimmer . .

paadrager sig bestemt Mistanke for at søge

Erhverv ved Utugt, skal hun til Politi-

protokollen advares herimod. LovNr.å?^"/*

1874.§3. Selv til Kirkebogen hade hun løjet. 20

CHans.BK.90. diktere til protokollen, se Pro-

tokol 3. (nu næppe br.) i forb. som nægte,

vægre noget til en, se nægte 2.1, vægre.
||

i forkortede udtr. (uden verbum), især sty-

rende en betegnelse for person (institution),

bl. a. brugt til angivelse af adressat paa kon-

volut ell. i skrivelse (nu især i formelle hen-

vendelser til myndigheder, institutioner), som
overskrift over en skriftlig henvendelse, til

angivelse af de personer, den er beregnet for, 30

ell. brugt som formel for dedikation olgn. Til

Mademoiselle B.Holb.MTkr.578. Fortale til

Læseren. smst.)(2^. Til Uskyldigheden. ^di^<-

titel).Frank.SD.160. Til Een. Winth.111. 1.
Erindringer af mit Liv, da jeg var et Dyr
paa Marken, og aad Urter, jeg Nebucadne-
zar til alle Folkefærd og Tungemaal. iCterA;.

VI.336. Til Kongen. JurFormularbog.''144.

Til Københavns Magistrat. sms^.S. „Crossed

checks" kaldes saadanne, der tværs over For- 40

siden — mellem to Streger — er paategnet

Ordene „Til Bank eller Bankier". i/a^e.'677.

II
i udtr. for, at en bemærkning indirekte

tager sigte paa en ell. (indirekte) er rettet til

en bestemt af flere (nærværende), det var en

stikpille til mig
j

(have) adresse til, adressere

til, hentyde, skære, stikle til, se Adresse I.2

osv.; i udtr. som den er til mig, denne ud-

talelse er en spydighed ell. stikpille til mig.

„Du er altfor klog til at blive skuffet" — 50

sagde jeg . . „Det kan man ikke være . .

alt, hvad man kan gøre, er at lade være
med at være saa dum at vise det!" (Den
var til mig.) ERode.BÆ.128. 14.4) i udtryk
for at lede ens opmærksomhed i en vis

retning, give en anvisning paa noget
olgn. vrange Begreber og Fordomme . . som
ellers maaskje vilde fravende mig mange
Læseres Opmærksomhed til en etymologisk
Undersøgelse. fiasA;. f/d?;./.42. henvise, refe- eo

rere, sigte, vise hen til noget, se henvise osv.

14.5) angivende en (tænkt) vejledning;
især angivende hjælp ell. hjælpemiddel ved
tilegnelsen, forstaaelsen af noget ell. (jf. bet.

11^ erlivervelse af eksamen olgn. Ledetraad til

nordisk Oldkyndighed. CJThomsen, (bogtitel.

1836). Ordbog til det ældre danske sprog.

Kalk.(bogtitel.l881-1918). Manuduktør tU Fi-

losofikum. Pon<.£Z.7(?8. Nogle nye Grund-
sætninger til Stednavneforskning. u4ar&LoHjP.
1931.105. han underviser til studenter-

eksamen j
nøgle, vejledning til noget, se I.

Nøgle 3 osv. jf. bet. 18.5: Undersøgelser til

nordisk oldhistorie . EJessen, (bogtitel. 1862)

.

14.6) angivende, at øret indstiller sig i

retning af en lydkilde, ell. at høresan-
sen, opmærksomheden er rettet mod
noget; i faste forb. (undertiden m. bibet. af

at adlyde, følge, rette sig efter det sagte) som
laane, række, spidse øre, lytte til og (delvis

m. bibet. af at det hørte er paafaldende, usæd-
vanligt, latterligt (jf. bet. 14.2/" hør til ham!
olgn.) høre til noget, se laane I.2 osv.; vende
det døve øre til, slaa slotøre til noget, se

døv l.a, Slotøre. jf. bet. 16: Kold var han,

døv og stum til (nu: over ior) Viisdoms
beste Taler. iVordBrMn.Jon.69.

15) angivende en persons holdning

,

standpunkt, indstilling over for noget

ell, angivende et forhold af gavnlig
(skadelig) , venlig (fjendtlig), gunstig
(ugunstig) olgn. art mellem to ting ell.

forhold, en positiv indstilling til forbedring

af boligforholdene • stille sig (paa en vis

maade) til noget, være i en skæv stilling til,

tage stilling til noget, staa godt, daarligt

til en, se III. stille 10, Y. skæv 3.1, II. Stil-

ling 4.4, II. staa 3.5. || i andre tilfælde, hvor

nu bruges andre præp. ell. konstruktioner.

Hvert et Ord . . som Officeeren giør . . er

af allerstørste Betydenhed til (nu: tor)

Folket. OeconT.V70. Overdaadighed er . .

En ødelæggende Fiende til (nu: afj et Folk.

smst.VII.62. hindring til, se Hindring 2.1.

knyttet til et adj.: *Du (0: appetitten) stedse

var tro til den kiære Natur (nu: den kære
natur tro). Tode.SJ. 1.248.

16) angivende, at et forhold tages i

betragtning , staar en for øje, at noget
gælder i en vis henseende, med henblik
paa det olgn. (jf. forb. som hense, se hen til,

i henhold til, i henseende til, med hensyn

til og (tidligere) med henbhk til, i hensigt

til; se hense I.2 osv.): hvad angaar; med
henblik paa.

\\ (CP (delvis efter sv. till) ell.

dial.) i al alm. Vi skulle elske vor Næste,

saa at vi ikke alene komme ham til Hjelp

i Sygdom og anden Legemsfare; men i det

Hele søge at fremme hans Vel til Legem
og S]el.Katek.§31. Drachmanns Lyrik (er)

til Indhold og Form . . forberedt af Richardt

og Ka.alunå.Vodskov.SS.229. ordet (er) tU

sin oprindelse . . identisk med de tilsvarende

tyske og engelske. MKrist.(DSt.l941.86). til

liv og sjæl, se Liv II.7. vi er mange til

navn, men faa til gavn, se Navn 1.5. |i

knyttet til et adj.; dels (nu næppe i rigsspr.)

i al alm.: tre, til Udseende høyst besynder-
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lige, ¥eisoneT.PAHeib.E.203. Jeg var kun
femten Aar, og Uden til Yexten. Blich.

(1920).XXiy.144. en Vampyrinde P., fager

til Ansigt, men med Hestefødderne dulgte

under de lange Klæder. r/iorLo.LB.37. dels

i fasle (ofte dial.) forb. som hurtig, let, rap,

rask, daarlig til bens, fods, gangs, se I. Ben
3.5 ost'.; nem til fingrene, nem, net, rap til

hænderne, rask til sin haand, se nem 2,

III. net 4.1, II. rap l.i, II. rask 1.2; ilde lo

til mode, let, anderledes osv. til sinds, se

II. Mod 1.3, II. Sind 6.4.

17) angivende, at noget betragtes

paa baggrund af ell. i sammenligning
med, i relation til noget andet (se ogs,

bet. 25.2^. Been har sig til skjæv i det Ord
Skjævbened, ligesom Haar til hvid i det

Ord Hvidhaared. jfføt/sg.S'.332. en billig og
til hans havte Møie forholdsmæssig Recog-
nition. Stampe. 1.221. Pragtverker, der ere 20

uforholdsmæssigen kostbare til den Nytte,

de kunne 8tilte.BiblLæg.l809.3. Bygningen
er vel smal til sin Længde og Høide. Molb.

BfS.1. 7. nu især i faste forb. som i forhold,

misforhold, modsigelse, modsætning, relation

til; lighed, mage, modpol, en parallel, pen-
dant, et sidestykke til; modsat til; forholde

sig, ligne, svare til; se III. Forhold 3.i osv.

II
(sj.) om forhold til en alder. (Musset) gjen-

nemlevede Livet med en saadan Begjærlig- 30

hed og Hast, at han til fyrretyve Aar var
træt som en halvfjerdsindstyveaarig.Bron-

des.RS.181. det (er) rimeligt, at hun til

68 Aar ikke var smuk. sa.Br.

I

II.248. jf.:

hun blev gift til (0: i en alder af) 18 Aar.
EBrand.LB.21.

\\
(dial.) m. flg. inf.: i for-

hold til hvad man kunde vente efter; i betragt-

ning af. det var saa mørkt til at være
(- skønt det var) langt op paa Dagen. Z>Æ//.

Et godt Yver har hun (0: en ko) nu til ikke 40

at være ældre. ErlKrist.K.34. Luften var
diset og mild . . En underlig Dag til at være
den sidste Februar. «m«^43. Ane staar stadig
og ved uforskammet lidt til at ha' været
her saa iaingc.KBecker.V'KI.296. || i forb. m.
adv. som for (jf. u. bet. 3.6 osv.) ell. nok
()f. u. bet. 2G), ofte m. bibel, af, al noget
daarligt passer til ell. egner sig for noget

andet (jf. bet. 23;. »Sædet er for haardt
|

Til dine gamle, møde Lemmer. Grundet;. 50

Optr.II.129. Denne Tap er for stor til Aab-
ningen. VSO. (kagen) var ganske dejlig, men
lovlig tung til to Stykker, hvad jeg spiste.

EHode.JP.69. Hun var kun fem og tyve år
og meget køn, altfor alvorlig til den alder.

Bjortø.TS.y. Utvivlsomt har (bilisten) kørt
noget for stærkt til Føret. I'ol.**/ul939.10.
ip.2.

|| (jf. u. bet. 2.6) angivende en distrib.

fordeling: for hver; pr. De ligge i Almindelig-
hed To til To (nu: to og to^ i hvert Kammer. 60

NyeIlyg(Fa.VII.(1826).58. Eremitnaturen, af

hvilke der vel næppe fødes een til hvert
Tusinde af de gængse Selskabsdyr. C/^an«.
BK.57. især i forb. som tre (osv.) til mands,

bruge pund til pund, se I. Mand 2.a, Pund 1
(og II. regne 6.1;. jf. tærske til punds t*.

Pund 2.1.

18) angivende retning af ell. genstand
for visse foreteelser, ell. hvad disse
angaar, behandler. 18.1) angivende ret-
ning af bestræbelser, en samdrægtig Be-
stræbelse til et Maal.0rs<.¥4. H. concur-
rerer til Sølvmedaillen. Cii. 1863. (HCAnd.
BCÆ.11.255). især i forb. som arbejde hen
til, aspirere til, kandidat til, stille sig til

rigsdagen, stræbe til, se II. arbejde 2.2 osv.

18.2) angivende retning af ell. genstand
for følelse, haab, ønske, lyst, trang
ell. (jf. bet. M) tilbøjelighed olgn. Natur
til Fedme (0: til at blive feed) (jf. u. I.

Natur 1.1). Høysg.S.126. Vane til at lyve.

VSO. Anlæg til Fedme.JPJac.I.136. arvelig

Disposition til Epilepsi. Regl.Nr.l09"/tl934.

§14. Trangen til Skønhed — Trangen til at
opdyrke, skabe nyt, opfinde, kultivere.

EFrederiksen.FraSaxotilGullberg. (1944). 189.

(jf. bet. 15) styrende betegnelse for person
olgn., mod hvem en følelse (af had, kærlighed
osv.) er rettet: det burde foraarsage Væm-
melse til Folk som er kommen til Alder.

Holb.Jul.5sc. Fiendskab til nogen er ond og
hadsk Villie. Høysg.S.328. Denne er min Søn,
den Elskelige, til hvem jeg haver mit Vel-

behag ! Birch.BibelskeHistorie.^*(1820). 68 (jf.

Matth.3.17). Larry nærede en følelse til det
ordnede samfund, som nærmede sig had,
NisPet.Spildtmælk.(1934).168. jf.: Kongens
Hjerte var til (1931: Kongen begyndte at
længes inderligt efterj Ahsa.lom. 2Sam.l4.1.
især i faste forb. som fortrolighed, had, hang,
kærlighed, lyst, mishag, mistillid, mistro,

nag, tillid, tiltro til (en ell. noget); sætte
sit haab, sin hu, lid, lid og love til en; ens

hu, lid, sind staar til noget; se Fortrolighed

osv.; tidligere ogs. i tilfælde, hvor der nu alm.

bruges andre præp.: begærlighed, forkærlig-

hed, længsel, medynk, modbydelighed, re-

spekt til, se Begærlighed 2,i ost'. ;/..• Kong
S.8 Kiedsommelighed til at leve.Schousbølle.

Saxo.235. knyttet til et verballed: fortrøste

sig til, haabe til (gud), trænge til noget, se

fortrøste 2.i osv.; tidligere ogs. i forb., hvor

nu bruges andre præp.: hige, længes til, se

1. hige 2 ost'.; knyttet til et adj.: genegen,

lysten, tilbøjelig til, se genegen osv.
\\ (jf.

bet. 2b) i forb. som være i hu, humør, oplagt

til, se I. Hu 2.2 osv.
\\

(delvis til bet. 1) sty-

rende en betegnelse for noget kommende, frem-
tidigt. Han kedede sig forud til sit Sygeleie.

CBernh.NF.II.167. fornøje sig, glad, glæde,

glæde sig, grue til noget, se fornøje 3 osv. 18.3)

(jf. bet. 10; nu næppe br.) angivende, at

en tanke er rettet mod noget (ofte m. bibet.

af hensigt, agt), sanse til noget, se I. sanse

3.2. faa ell. have tanke(r) til en ell. noget, se

I. Tanke 4.2. tænke til at gøre noget; tænke
en til noget, se tænke. 18.4) angivende,
at en fornemmelse er rettet mod, at
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ens kundskab angaar noget; ofte m. hibet.

af flygtighed, ufuldkommenhed, usikkerhed; i

faste forb. som finde, fornemme, føle, mærke,
spore til noget; høre, kende, se, spørge

(noget) til en, noget; kendskab, kundskab
til noget, vide redelighed til noget; med-
vider til noget; se TV. finde 7.2 osv.; ikke

vide sine levende raad til noget, der er raad

til den pølse, som er for lang, se I. Raad 3.3,

Pølse 1.2. 18.5) angivende, at en (skriftlig lo

ell. mundtlig) udtalelse angaar, behand-
ler noget ell. er svar paa noget; i forb.

som høre til en, spørge til en (til ens befin-

dende); spørge til raads; sige, svare (noget)

til noget, tie til noget; nægte til noget; gra-

tulere, lykønske til noget; se høre 3.2 osv.;

til brugt alene til angivelse af det punkt, hvor-

til et svar refererer: Efter disse indledende

Bemærkninger kan Abonnentens Spørgsmaal
1 besvares meget kort: Til 1. Nej . . Til 20

2. maa der siges, at (osv.).Sundhedstid. 1899.

364.
II

(delvis til bet. 21.i
; //. bet. U.5) i

forb. som anmærkninger, bemærkninger, for-

klaringer, glosar, kommentar, noter til (et

værk). Anmærkninger over, til eller ved et

Ski'dt. Høysg.S.202. Noter og Anmærkninger
til Hollandske Læsestykker. Ludv.(bogtitel.

1906). ogs. til brugt alene i titel for afhandling:

Til spørsmålet om \ydlove.Jesp.(TfF.2R.

V11.207). Til Store Rygbjerg-Stenen. Hfino;. 30

(DSt.1931.83).
II

m. h. t. noget fremtidigt.

Iblandt de mangfoldige periodiske Blade,

som her . . udkomme, er for kort siden ud-

kommet en Bekiendtgiørelse til (nu: omj
et, som skal begynde med første Januarii.

FrSneed.1.311. nu navnlig i forb. lykønske
en til noget, se II. lykønske. I8.6J» angi-
vende, at en frihed, ret(tighed) , til-

ladelse, pligt, et ansvar gælder for,

angaar et vist forhold. *Endnu dog kaldes 40

jeg kun Hakon Jarl;
|
Til Jarlen er jeg født

og baaren, den
|
Behøved ei saa strengt at

strides ioT.Oehl.III.14(jf. AaHans.BUS.60).
(for)binde, forsikre, forpligte, samtykke,
svare til noget; være ansvarlig, (arve)beret-

tiget, odelsbaaren, pligtig, skyldig til noget;

være nærmere, nærmest, næst til noget;

adkomst, forpligtelse, frihed, fuldmagt, hjem-
mel, hævd, lov, mandat, pligt, ret, rettig-

hed, tilladelse til noget; give sit minde, sam- 50

tykke til noget; se binde 6.3 osv. jf. bet. 25:

gøre sig fortjent til, være værdig til noget,

se fortjene 3.3, værdig. || angivende, at noget

giver en adgang til et sted ell. er bevis for

rettigheder paa et sted. For de fem Mark
kiøber jeg mig en Seddel til Wandsbek.
PAHeib.R.1.24. Medlemskort til Journalist-

foreningen. PolitiE.Kosterbl.^*/io 1924. 3. sp. 1

.

Returbillet . . til Rejse fra København til

New Yoik.smst.^'/sl925.3.sp.2. 18.7) f m. eo

overgang til bestemmende („definitiv")
bet., til nærmere angivelse af, hvori noget

bestaar. Er Skibet udj Fare til at forgaa,

eller at blive taget af Fribyttere. DL.4—1—3.

som Mennesker ere syndige til det at de ere

ringe og afmægtige, de ere strafværdige,

ved det de ere syndige . . saa seer man her
af, at de des meore behøver Naaden. Mossin.
Term.367. Da de Bornholmske Bønder alle

ere Selveyere, saa har de en stor Fordeel

til at kunne høste mueligste Frugt af deres

Eyendomme. JPPrahl.AC.9.
e. angivende sammenknytning, til-

knytning, forbindelse (ved et tænkt

baand); i forb. som binde en til noget (fx.

hjemmet, stavnen^, binde sig, forbinde sig,

holde sig, slutte sig til en (noget), sværge
til noget, knytte betingelser til noget; se

binde 6.a osv.; efterstillet: hænge en til, se

hænge 8.7.

19) (jf. bet. 3) i udtr. for oprettelse af
en tænkt forbindelse, tilknytning. Vi

knytte nu Traaden til, hvor vi slap i Neapel!
RCAnd. Breve. 1.216. især om forbindelse ml.

personer: At fæste sig til en Hosbonde.
Høysg.S.87. var der da En eller Anden, jeg

der følte mig trukken til, maatte jeg sige,

hvad der rørte sig i mig.HCAnd.Breve.1.235.
udelukket er det ikke, at han . . kan have
haft Forbindelse til Hertugen og derfra til

?nnsen.SSchultz.CAJensen.I.(1932).26. \\ i

udtr. for oprettelse af ægteskabelig forbindelse

olgn. Han har trolovet hende til en Mand.
Høysg.S.72. Madara Feddersen . . er gift til

(nu alm.: med^ en Skomager Feddersen.
KLars KY48. nu i alm. spr. især i forb. vi(e)

til, se vi(e). jf.: Gaar derfor hen og gører

alle Folkeslagene til mine Disciple, idet I

døbe dem til (1819: i) Faderens og Sønnens
og den HelHgaands l^avn. Matth.28.19(1907).

II (jf. bet. 20.1J m. h. t. slægtskabsforbindelse.

(være) i slægt til, være slægtet til en, se

I. Slægt 6, slægtet 1.

20) forbindende to subst., angivende
et nært (samhørigheds) forhold mellem
det derved betegnede; undertiden nær-

mende sig funktion af en genitivisk forb., men
mods. denne m. tydelig(ere) fremhæven af

arten af samhørighedsforholdet, det enes stil-

ling til det andet. 20.1) angivende et nært

forhold mellem personer \\ m. h. t. ven-

skabs-, kollega-, lærer-, beskytter-, tjenerfor-

hold, der er vist Tieneren til den underlige

Kone, jeg nyeligen talede om. Holb.Vgs.

(1731).I.4(jf. Festskrift tilFrancisBull.(1937).

240f.). Jeg er Ven til et ungt Menneske fra

Tønder. Tode./Z.i6P. Feilb. jeg var barne-

pige til (i rigsspr.: ioi) h&m.UfF. lærer,

modkandidat til en, se I. Lærer 2.2 osv.; i

rigsspr. især i forb. som fadder (se Fadder^,

kollega (Herdal.Blomstrende tjørne.(1941).27)

til en
II

angivende slægtskabs-, familieforhold;

dels angivende den ved styrelsen betegnede

person som efterkommer af en anden ell. som

slægtning i forhold til sine søskende ell. andre

sideordnede led i slægten. (Jubal) var Fader

(1931: Stamfader; til alle dem, der legede

paa Harpe og Fløite.iMos.4.2i. Laban var
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Jacobs Morbroder, eller — Morbroder til

J&coh. Høysg.S.173. *Var de smukke, var de
hoie,

I

Brodrene til Pogen kræng,
|
Naade

fandt dog for Guds Øie
|
Kun den lille

llyTiie-DTeng.Grundiv.SS.II.lG?. en gammel
Tante til Ida.. Tops.1.128. *Tilsidst Pers Mor
og Far til Søren

|
blev giit. SvClaus.Moralske

Børnerim.(193S). 3. se ogs. u. Fader 1, Mo-
der 3. dels (især dial.) angivende den ved

styrelsen betegnede person som fader, moder lo

ell. anden slægtning i opadgaaende linie i

forhold til den anden person: af (6.2). jeg

troer virkelig, at hun er Søskende Barn til

Luciiei. IIolb.Jep. 1.3. „hvem ligger da der

(0: paa en kirkegaard)?" . . „Der? — det er

Datteren til Ole Jørgens Svigerinde." 5<ucA;.

111.254. den vindøjede Marius, Sønnen til

Jens l\i\i\im,nå.Wied.Silh.22. Moderen var
Datter til stærke Knud, der blev slaaet ihjel

i Bondekrigen. JT'Jens.FZ>.S5. dels (nu 1. Ir.) 20

angivende en person som en andens ægtefælle:

den Caracteer, som jeg begierer, er at kaldes

Kone til den, jeg eXskQr.Wiwet.D.llO. Man-
den til den Kvinde (Chr.VI: den qvindes
mand^, som var ihjelslagen (1931: den myr-
dede Kvindes Ma.nd).Dom.20.4. ved somme-
rens slutning var han mand på gården og
mand til en frisk og dygtig, ung kone. Hjortø.

DK.147. jf.: „Hvad er hun til Seippel?"
spurgte Thora . . „Ingenting — alting!" 30

ENebelong.MajaEngell.(1901).65.
\\

(vist egl.

til bet. 4.4 m. grundbet.: hos N. N.; dial.)

styrende et subst. i gen., der betegner faderen,

moderen ell. forældrene (husstanden). Søren
til Karetmagerens (fer omtalt som: Karet-
magerons SøTcn).JørgenNiels.D.125. Anton
til Byrials (y: Anton, søn af Byrial).GGreger-

8en.KS.104. jf.: Edel te æ præsts, Stine te

æ Dæjns, Ann te Tammes Madsens (er) nær-
mest datter eller tjenestepige. Z)oma.///.327. 40

20.2) (undertiden m. overgang til bet. 3.4 og
2ii) angivende forholdet mellem kilde,
ophav, forbillede olgn. og noget i for-
hold dertil sekundært (styrende en beteg-

nelse for det sidste). Lucilia
| Med Svig og

List mig har Melampe taget fra. |
Leander

Instrument til dette Rov har væict.IIolb.

Mel.II.5. samme Ulfila . . er Autor og Op-
finder til de Gothiske Bogstaver og Charac-
terei. 8a.Kh.269. Dette Brevs Original, eller 50

Originalen til dette Bicv.IIøysg.S.173. Denne
Ordinatio Lectionum har jeg Concepten til

for mif:. Nyerup.UnivA.58. *l hver Barne-
sjæl paa Jord

| Har Du (s: gud) lagt en
Kjærne

|
Til en Blomst med himmelsk Flor.

lng.IiSE.VII.244. Larverne til Vaarfiuer og
Døgnfluer. Wese/iiL. /ns. iS2. jf. bel. 20.1

:

(Marol) ansees .som Fader af den Franske
muntre Poesie, ligesom Malherbe, efter ham,
til den alvorlige. /ieeni. 7.2/2. forfatter, op- 60

hav(s-mand), stifter til noget; frø, (den
første) kim, spire til noget; roden til alt

ondt; begyndelsen til enden; maal, model,
plan, udkast til noget; spor til noget; se

Forfatter l.i ost;. 20.3) angivende forhol-
det mellem en person og en ting, han
ejer (kommer til at, ønsker at eje). Deres Vel-
ærværdighed er bleven Eier til . . skrefne
Sager og Collectanea.Grow.Breve.34. Isaak
og Jakob, som vare Med-arvinger til samme
Forjættelser. //øj/sgi.S.i 72. Prins Eugen . .

Hertug af Nårike og Arveprins til Sve-
riges Trone. EFrederiksen.FraSaxo tilGullberg.

(1944).176. i forb. som arving, ejermand,
herre til noget, se Arving osv.; jf. bei. I8.1:

køber, li(e)bhaver til noget, se Køber osv.

II {jf. ænyd. Johan Oxæ, ridder til Niilstrup

(KbhDipl.IV.436), Anders Bilde till Søholm
(smst.457), ty. freiherr zu Trachenberg olgn.;

egl. til bet. 4.1, men nu opfattet som angivende
et ejendomsforhold) angivende en person som
ejer, besidder af større gaard (især: herregaard,

gods). Claus Rask til Ra.skenheTg.Cit.1700.

(KbhDipl.VII.614). Proprietær Qvist til

Stenbæk M.øllega.a,xd.Schand.BS.152. Gods-
eier Kragh — er det ikke til Fjordholm?
Gjel.HVl. se ogs. u. I. Herre 2.2 og skrive

2.2. 20.4) (ænyd. hertugh till Sledtzuig, Hol-
sten osv. (KbhDipl.1.665), efter (m)nt. her-

toge to Sleswigh olgn., jf. nht. kurfiirst zu
Sachsen olgn.; egl. til bet. 4.i angivende fyr-

stens hjemsted; jf. Grimm.Wb.XV1.210 og

Thorsen.Afh.I.39ff.; senere er til vist opfattet

^om havende bet.: kaaret, valgt til, jf. ænyd.
Friderich mett gudts naade vduaalld kon-
ning till Danraarck, rette arffuinnge till

Norge, hertug till Slessuig, Hollsten osv.

(KbhDipl.I.306), glda. Hans vdvald konning
tiill Suerige (smst.IV240)) angivende en
fyrste som hersker i et land ell. som
arveberettiget til det; i forb. som konge,

prins, prinsesse til fDanmark osv.), se I.

Konge 1.2, Prins 2, Prinsesse 2 (forbin-

delserne med til har uden for tidsrummet

1840-49, da de tilsvarende forbindelser med
af var officielle, været i alm. brug i 19. aarh.

og bruges nu altid i officielt spr.; jf. u. af

6.1^. ;/..• *paa fattigt Straa
|
Laae Kongen

til Guds Rige. Ing.IiSE.VII.44. Hans Maje-

stæt Kong Christian X ^Carl osv.) til Dan-
mark og Island. Stat8kalender.l927.11. 20.5)

(jf. ænyd. Wii luer Munck tiill Ripo, Styge

Krwrapen tiill Børglum, Auo Bilde tiill

Aarhus . . Torbern Bilde archielectus tiill

Lundt, Joachim Rønnow electus tiill Ros-

childe (osv.) (KbhDipl.I.381), her Lage Vrne,

biscop till Roschclde (smst.331), hor Lage
Vrnne til Roschildt (smst.361), glda. kirckæ-

warie till sancti Petri kirckæ (smst.246);

egl. til bet. 4.1 ; emb., til dels foræld, (fortrængt

af i, ved^) angivende en person som
iyidehaver af et embede, især ved en
kirke, i en menighed ell. som overhoved

for et (kirkeligt) omraade (hvis sæde er i en

angiven by osv.). sogneprajsten til St. Nicolai

kiike.Cii.l718.(KbhDipl.VIlI.437). den nye
Biskop til Aalborg skulde ordineres. (?fom.

(DMag.6I{.1.373). liiTke-V&troacn til Asdal



1167 til til 1168

Birk. Stampe.1.233. I Søndags forrettede jeg

førstegang mit Embede som Degn til Thiele

og Vinge. Blich.(1920).VIL42. hans Fader
var Klokker til Qvindherreds Kiike. Hauch.
MfB.117. Man siger: Præsten, Degnen,
Klokkeren, Graveren til en Kirke, til Frue
Menighed; men: i et Sogn. MO. se ogs u.

Præst 1.1. //.; En Kirkes Patron, eller Pa-
tron til en Kirke. Høysg.S.172.

f. angivende sigte, henblik paa ell.

virhen hen imod et formaal, resultat,

ell. angivende sysselsættelse med, paa-
begyndelse af arbejde olgn. (de enkelte

betydninger griber ofte over i hinanden, især

saaledes at et eksempel kan have bitoner fra

andre betydninger); om forb. komme til at .
.

,

der hører til forsk, betydninger, se II. komme
16-17;.

21) med særlig tanke paa anvendelsen

,

benyttelsen ell. udnyttelsen af noget i

et vist øjemed. 21.1) (jf. bet. 3.6 og 14.iJ
styrende et led, der angiver noget, ved hvis

behandling ell. fremstilling noget kommer til

anvendelse. Ellers var det nok saa got, at

I gik hen og kiøbte stemplet Papiir til Stev-
ningen. Holb.GW.IV12. Hente Kjød til Sup-
pe. Zrøt/sgf.<S'.i25. Klæde til en Klædning.
vAph.(1759). St. Hans Rug . . er velsmagende
og lys til Blød. SMBeyer.E.68. Læder bruges
til Skoe. VSO. *Hun lægger os paa Læben
hvert godt og kraftigt Ord

|
til Elskovs sagte

Bønner, til Sejrens stolte Kor. Lemb.D.105.

jf.: det er et Land til Kvæg (1931: der egner
sig til K\3åg&\\).4Mos.32.4. rage ild til sin

egen kage, se II. rage l.i. stof til en for-

tælling osv., se Stof 3.2. 21.2) styrende et

led, der angiver selve anvendelsen: (for) at

bruges ell. til brug i et vist øjemed; hvor sty-

relsen er en inf. ell. et vbs. af et trans, ver-

bum, ofte angivende, at noget (i reglen det

ved obj. angivne) er genstand for den virk-

somhed ell. handling, som styrelsen angiver

(ofte, delvis til bet. 22-23, i forb. m. ord som
anvende, benytte, bruge, se disse). Til Ud-
kik efter ankommende Skibe, have nogle
Huse (i Helsingør) smaa Taarne og Pavil-

lons paa Taget, hvilket de kalde Kikken-
borge. £Pon<.^«as.//.2S3. *Kunde Du . .

|

Kjøbe Dig et Ly af Thules Skove
|
Og en

Kløvermark til Midåagsro.PMøll.(1855).I.
64. Vand til Vaskning. F-SO. Der er vel

dag til suk og gråd,
|
en tid til: lid og tål!

NMøll.R.92. Bagerovnen, som der . . blev
ildet op i til Rugbrødsbagningen.i^ørd.ZiT.
112. til deling, efterfølgelse, efterretning,

eftersyn, eftertanke, overvejelse, underret-
ning, se DeUng 1.3 osv. (staa, stille, være) til

ens befaling, disposition, raadighed, se Be-
faling 4 osv. til brug, have-, køre-, ride-,

sportsbrug osv., se I. Brug 2.1, Havebrug 2
osv. laan til brug, til eje, se Laan 2. være
til noget, være beregnet til at anvendes, træde
i funktion osv. i et vist øjemed, „man kan jo

ikke altid saadan kalde Lægen — for et

Lunes Skyld?" . . „Jo" — sagde han —
„selvfølgelig kan man kalde Lægen. Det er

jo det, jeg er tilV' Thuborg.DVE. 35. (være)
til det samme, se I. samme 4.3. || styrende
en inf.: I have givet Sværdet i deres Haand
til at ihjelslaae os (1931: til at dræbe os
med). 2Mos.5.21. Det var mit Forslag, som
jeg leverede ham til at igiennemsee for at
høre hans Betænkning derover. Holb.Rpb.

10 1.5. *Ædiken blev rakt Messias til at drikke.

Stub.19. saa længe der er et Øre til at høre,

saalænge der er et Hierte til at iøXe.Mynst.
Oehl.ll. Høje Nord, friheds hjem!

|
ej for

mørket til at true,
|
men for solen til at lue

|

og for liv til at gro frem. Hostr.SD.1.333. tre

Honningkager til at fordærve Barnets Mave.
FritzJiirg.nr.23. den tomme Længe, hvor
Folkene havde Bord til at spise ved i Høstens
Tid.KLars.SF.23. (have, eje) tøj til at skifte

20 med, se III. skifte 3.i. (1. br.) styrende en

inf. i pass.: Brevet blev puttet i Lommen
til at læses i Kupéen. ZLars.Ci.252. (jf. u.

bet. 22.1 ; talespr., nu 1. br.) i det forkortede

udtr. have til (at), Jiave noget til anvendelse

i et vist øjemed. Bagersvenden (o: en loge-

rende), som selv har til at ligge paa, sover
i Dyner. StoreBededagsaften.(1864).13.

22) med særlig tanke paa hensigten,
formaalet med en handling, til den ende,

30 det formaal, se I. Ende 5.2 osv.; i flg. særlige

betydninger: 22.1) (jf. bet. 11^ angivende et

formaal, der bestaar i at opnaa, erhverve,

fremme ell. skabe noget. Selskabet til tabte

Medborgeres Redning. FStiftstid.yd797.6.sp.

2. er der noget at vove til Sottos Frelse;

da er jeg med. Bredahl.II.67. Tak for Haand-
trykket til Forsoning. HCAnd.BC. 1.149. Alle

Børnene flokkedes paa Verandaen og Have-
trappen til Mælk og Smørrebrød. Rørd.KK.

40 21. bede til, at noget maa ske; procedere til

frifindelse; kjolen spinder til en ny; se V
bede 5.1 osv.; jf. bet. 18.6: prænumerere, sub-

skribere til noget, se prænumerere osv.; i

forb. som hvad skal det være til? (dagl.)

hvad formaal skal det tjene? hvad er det godt

for? hvad skal det betyde? Saa kan jeg ikke

rigtig forstaa, hvad det hele var til. Elkjær.

RK.32. UfF. II
spec. (delids til bet. 21J;

som betaling for, middel til at skaffe sig, købe

50 noget. 20. SkilUng til Hovedvandflaske,

naar Mutter faar ondt. Holb.Bars. 1. 7. Kolo-

nisterne preller ham for Penge til Vinter-

kvarter. Aakj. (JySaml. 4R. III. 100). midler

til, se I. Middel 8.i. (talespr.) i forkortede

udtr. (m. fortielse af ord som penge/- „Her
er til en Kop Kaffe" — han lagde et par

Rigsorter paa Disken. Blich.(1920).XX.126.
de unge Piger havde indsamlet til et Guld-

horn. ^/Sc/iw'onenj^./n.^Ji. når der kun var

60 til én Billet, måtte jeg naturligvis bruge

den selv. StDrewsen.K.92. (jf. u. bet. 21.2;

i forb. have til noget: Hør I Cammerat,

der har I til en Kande Øll.Holb.Kandst.III.2.

en Dag sidst i Februar, da hun ikke havde
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til Brændsel.AaHermann.PH. 7. han har ikke

til (at betale) huslejen j skyde (Høysg.S.125.

te ogs. u. skyde 31. i^, spare, splejse sammen
til noget, se II. spare 4.3, splejse 3. 22.2) an-

givende formaaJ, hensigt, der besiaar i at ud-

føre, gøre noget ell. undergaa, underkastes en

behandling olgn. *Den gyldne Phæbe da til

Hevn og Straf fiemtnnnei. Holb.Metatn.75.

Hans Komme til Dommen. Høysg.S.185. *Vi

sendtes hid til Arbeid,
|
Og ei til Lyst og lo

Leg. Hauch.SD. 1.221. *Mig hued ingensinde

I
Smaafuglene i Buur,

|
Som pynteligt paa

Pinde
|
Maa sætte sig til Kur. Winth.HF.211.

•Hvorfor fodtes jeg til M.øie? Holstein.SB.

31. mod det langsomme Selvmord vil For-

tvivlelsens Beslutsomhed rejse sig til ^ød-
væm.EFrederiksen.FraSaxotilGullberg.(1944).

187. vaagn op til daad !
jf. bet. 13.2: »Han

syntes fød til Bagateller,
| Og noget stort

han blev ei heller. Wess.271. nu især sty- 20

rende et vbs. m. bet. af en passivisk inf.: de
Spergsmaal, der trængte sig paa til Løs-

mug. JvrgenNiels.D.Sl. Kongen sendte ham
et Skrift til Oversættelse. OFms.Li«.22«.
(sølvtøjet) var til Reparation. iSorø^m/s^td.

*U1945.1.sj).4. sende boger til indbinding
j

møbler modtages til opbevaring
j || i talrige

faste forb., bl. o. stille til auktion, bortsalg,

give til forvaring, være til observation,

have, være til købs, leje, salg(s), sælge til 30

slaveri, sætte til svaling, stille dej til hæv-
ning; bære osv. til skue; ansætte (beskrive,

(^udjskrive) til skat, optage en sag til be-

handling, doms, lade en sag gaa til proces;

sidde til raads; se Auktion osv.; jf. bet.

l.j-3, 4:2: drage, kræve en til ansvar, regn-

skab, staa til skrifte, svars, se Ansvar 2.i

o$v.; jf. bet. 27.1 : sætte sig til modværge, se

Modværge. || styrende en inf. Fanden fik

engang af sin Moder 4 Geeder til at vogte. 40

Holb.Ep.II.151. vi ere fødde til at herske
re ikke til at være Slaver. ru//tn.//.26i^.

Skabt til at trælle. FSO. sætte en til at

rydde op
i
forsøg til at gere noget, se For-

seg 1. (nu næppe br.) angivende sætnings-
y'thjpktets hensigt: for (at); i den hensigt (at).

]>u.ik var udgangen til at gjøre Bøn (1931:
for at bedp> paa ll&rken. lMos.24.63. de
opofrede Lif og Blod til Christendommons
'Irandser at forøge, og de Uchristne at øde- 50

hr^>-.Gram.(KSelskSkr.IV14). Hun ejordo
<n l'.<vrf>'f'|.se som til at udstrække Haan-
denJniUi 1.194. hun . . pyntede sig til at
'^pastre en Eftermiddagstur. 7/Voc./. 705. jf.:

løvinden, som du gav til at være (Chr.VI:
pav at være^ hos mig (1931 afvig.). 1Mos.
3.12.

23) med særlig tanke paa afpasning,
forberedelse ell. egnethed (til et vist for-

viodl). 23.1) (jf. bet. 17 og 21. i> styrende en 6p
letrgnelse for det, efter hvilkel noget er af-

lussft, indrettet, ell. som noget passer godt

sammen med olgn. det maatte være gode
Kakkelovne, og til Kokea.KIxirs.GVe. Am-

pel (til Petroleum, men indrettet til elektrisk

Lys).PolitiE.Kosterbl."/él925.2.sp.2. indrette,

lempe, passe (sig) til noget, passe sig til ens
kram, se indrette l.i osv. || t forb. m. være:
vtere passende for; passe sig for. tiderne er

ikke til en saadan luksus
j ofte i forb. (naar)

vejret er til det, se Vejr. delvis til bet. (1.6 og)

14.1, t forb. som: Gulvtæpper, som var saa-

dan tilrakkede, at de var lige til Skralde-

bøtten. Poll.'/io294i.i2.sp.3. den (0: en hi-

storie) er lige til „Klods-Hans"
j
være (lige)

til ladegaarden, Sankt Hans, revisionen,

rotterne, se Ladegaard 3 osv. 23.2) styrende

en betegnelse for selve formaalet, anvendelsen;

især angivende det forhold, at en ell. noget

ved sin indretning ell. i kraft af sine egen-

skaber hensigtsmæssigt, med godt resultat kan
anvendes i et vist øjemed, som røgter af et

hverv olgn. Gud danner os til gode Gjor-

ninger. Høysg.S.73. En Falk til Jagten kan
afrettes. .46c.i(?. er de (0: støvlerne) ikke mere
til indendørs end til Reise. AHenningscn.
LG.IO. laagen er indrettet til at lukke sig

selv
i

stille vækkeuret til slag, til at ringe,

stille sine læber til smil, se IV stille 2.1-2.

egne sig, kvalificere, skikke sig, vænne (sig)

til noget; bekvem, egnet, god, meriteret,

moden, prædestineret, skikket, tjenlig, vant
til noget; se egne 4 osv.

||
(især i forb. m.

være) styrende en inf. m. (aktiv form, men)
passiv bet. i forhold til subj., fx. være til at

lukke op, være indrettet ell. i orden, saa at

det kan oplukkes; være oplukkelig; være til

at spise, kunne spises; være egnet til at spise.

Stipendier for Studentere til at hæve (1834:

oppebæres^ enten her ved Acadcmiet eller

udenlands. Mall.SgH.661. Hans Billeder (0:

alt for udpenslede malerier) ere mere til at

spise end til at see. Bagges.L.I1.272. den

underste Halvdør var til at lukke med Krog.

H0gh.UF.II.74. det store Hundehus der var

til at dreje for Vinden. AndNx.I'E. 1.37. jf.:

saadant Noget er ogsaa til at bli' halvgal

oveT\Hlich.(1920).XXVIII.15. det var til at

ærgre sig sort over] Budde.JF.82. se ogs. u.

VIII. lige 3.1. 23.3) m. særligt henblik paa det

forhold, at der foreligger en mulighed for

(udførelsen, gennemførelsen af) noget, (oftest

i nægtende sætn.) Min Kone og jeg var

rørende enige om, at vi . , ikke skulde ud

og rejse, for, som hun meget rigtigt be-

mærkede: Det er jo ikke tiVct. Pol.*'/*1943.

ll.sp.2. (ikke) staa til at hjælpe, redde (til

redning), amdro olgn., se II. staa 3.«, 13.S

(samt u. hjælpe osv.).
J|

i sætn. m. være
styrende en inf. i aktiv (sj. passiv, se «. op-

naa 3^ form, men m. passiv bet. i forhold

til subj.; fx. være til at købe, kunne faa$

til købs, være til at tale med, være saaledes,

at man med fordel, udbytte ell. uden at høre

ubehageligheder olgn. kan drøfte en sag med
vedk. det kjærlige Udtryk i Øinene . . var

jo aldrig til at glemme. HCAnd.(1919).IV
29. Penge er . . baadc til at erhverve og til
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at faae uden Erhvervelser. iiCterA;.F7/.370.

Tabet var jo til at hære. Blaum.StS. 183.
(hun) siger, at afdelingschefen ikke er til

at tiæfie.MKUtgaard.MS.in. jf.: Det er

ellers ikke til at gaa saa hurtigt, siger jeg.

AaseHans. DG.87. samt: (man) kan høre

følgende ordskifte: Kan du ikke få den lås

op? — Nej, det er ikke til, — altså i stedet

for: Det er ikke muligt. Hjortø.ST.104. i

talrige faste forb. (delvis ogs. hørende til lo

bet. 23.2) som (ikke) være til at se, komme
nær, rokke, slaa et ord af, skæmte, spøge
med, styre, ikke være til at putte i næsen,
rende døre (porte) op med, faa ret af; se

se 1.8 osv.; i tilfælde, hvor nu i alm. ingen

prcep. bruges: (det) er en meget fordeelagtig

Situation . . at have Omgang med fattige,

nødlidende og trængende Mennesker. Her
er ofte det allermeeste til at vinde, som
Verden ikke kand troe, den allerstørste For- 20

nøyelse at finde, og den allerstørste Nytte
at giøie.Mossin.Term.567. 23.4) m. særlig

tanke paa, at noget er i orden, rede, parat,

færdigt, saa at det straks kan anvendes, træde

i virksomhed olgn., ell. at noget er lige ved at

træde i virksomhed, ske olgn, (hvor styrelsen

er et vbs. til et trans, verbum, har denne bet.

af en passivisk inf.). (spiret) er nu nedtaget
saasom overflødigt, og af Ælde staaende til

neåisdds.EPont.Atlas.III.26. Næver, som sad 30

løse til (0: til at uddele) Øie^gen. Schand.F.
294. varerne er bestilt til levering inden
1. april

i
rulletøjet staar til afhentning

j

jf.: du var ikke som en anden hore, til at

bespotte en ringe hore-løn (1871: da du
lader haant om iloialøn). Ez.l6.31(Chr.VI).
Det stive, guldfrynsede Pallium maatte ikke
krølles. Det laa foran (paven) paa Bordet,
lige til at kaste over Skuldrene. SMich.Dø.
20. Ska' vi ikke se at faa ham ud (0: paa 40

gaden)? . . Han er jo lige til et Slagtilfælde.

Pol.*/»1934.Sønd.5.sp.2. se ogs. u. VIII. lige

3.1. beredt, færdig, klar, parat, rede, rede-

bon til (at gøre) noget; paa nippet, paa
spring til at gøre noget; til ordre; være til

tags; se beredt osv.; jf. have let, nemt til,

se III. let 5.4 osv. || være til det (til'et),

(dial.) være klar, i orden, i rette tilstand:

ved Mikkelsdag, da er humlen til'ed 0: fær-

dig til Pilning. UfF. 23.5) m. særlig tanke 50

paa, at der træffes forberedelser, anstalter med
et vist formaal for øje, ell. at noget er det første

skridt, stadium. *A1 Verden til Feide nu ud-
ruster sig,

I

Blandt Konger og Fyrster og
Lærde er Krig. Rahb.PoetF. 1.112. Tante . .

prikkede Valnødder til Syltning. Levetzow.

ToFort.92. m. overgang til bet. 27: Hun hæ-
ver Ildrageren til Sl&g.LindskovHans.NH.
218. anstalter, forberedelser til, gøre skridt
til noget; berede, forberede, præparere til; 60

have haaret (osv.) sat op til narrestreger,
vaske sig til nedringet; falde til slag; stave
til et ord; se Anstalt l.i osv. \\ i udtr. for
at forberede (sig), dygtiggøre (sig) i det øje-

med at overtage en stilling, røgte et kald.

lære, opdrage, oplære, uddanne til, læse,

studere til, se III. lære 2.5 osv. \\ i verbal-

forb., hvor et obj. kan være underforstaaet.
Den ene Dag slog han stort paa det, den
anden Dag saa' han ud, som om han havde
bestilt til sin egen Begravelse. Drac/im.///.

218. to til bygs, lave til barsel, rette an,

stille an til noget, gøre til (en) seng, slaa

op til en strømpe, se II. Byg 1 osv.; (landbr.)

i udtr. for at forberede jorden før suaningen

(af en vis art sæd): I Sjelland bruges almin-

delig at gjøde til Byg. Fleischer.AK.51. pløje

til sæd osv., se pløje 1.2. || i udtr. for ved sig-

nal, tegn at angive (paabegyndelsen af) noget:

At ringe . . til Bøn. Høysg.S.139. lyse til

offer(s), ægteskab; ringe til aftensang, begra-

velse, synge til bords, lig, offer osv. knabbe,
slaa til lyd, blæse til retirade, storm osv.;

se lyse osv. 23.6) (jf. bet. 7.8 og 26) angi-

vende, at noget normalt efterfølges af ell. tyder

paa fremkomsten ell. tilstedeværelsen af noget

(andet); spec. angivende, at noget er et for-

varsel om ell. en forløber for noget. *Det dufter

til Regn
|
Fra rødmende Skovrosers Hegn.

Kaalund.EF.88. Stiby Banker stod kridt-

hvide, høje i den frostklare Dag. Men ud
over Verup Klinter laa mørknende Skyer til

mere Sne. Gravl.AB.59. anseelse (anseende),

tegn, udsigt til noget, se Anseelse 2.4 osv.;

blæse op til (orkan), trække op til (regn),

min næse klør til fremmede, det lyser op
til dag, gøre mine til at; se blæse 3.i osv.;

det lader, lyder, ser ud, tegner til, se IV
lade 8 osv.

24) angivende formaalstjenlighed i

en vis henseende, ell. at en evne, dygtighed,
nytte osv. (ell. det modsatte) lægger sig for
dagen, viser sig paa et vist omraade. 24.1)

knyttet til et verbum, driste sig, vove sig til at

gøre noget, du, holde, staa til noget, se driste

2.2 osv.; i forb. som ikke være til noget
ell. være til ingenting (Bang.T.116. se ogs. II.

ingenting^, være til ingen nytte; være ude af

stand til at udføre noget som helst; være helt

uduelig ell. hjælpeløs. Povl Stub havde ikke

været til Noget de sidste fire, fem Aar, saa

han kunde jo ligesaa godt dø nu som pines

af Jægten. Schand.F.527 . et gammelt stavr,

der ser, han er ikke til noget mere. Hjortø.

TO.89. Den (o: en flintøkse) ku da ikke være

til noget. Gravl.VF.80. efterstillet styrelsen:

Jeg er ingenting til for Tiden. Jeg har kun
ét i Hovedet: at komme hoxt.Stuck.(JAn-

dersen.Stuckenberg.il.(1944).126). han er ikke

noget til. D&H. „Elsebeth er vel ikke alvor-

ligt syg?" — „Det er hun ikke, det er den

Slags, der gaar over. Men i Dag er hun

ingenting til."AaseHans.DG.83. J. (o: en

aldrende kontorchef) er jo ikke meget til.

Kirk.B.52. 24.2) knyttet til et abstrakt subst.

(undertiden delvis til bet. 25). Han har Dri-

stighed til de største Yove-stykkei. Høysg.S.

126. Uvanthed til at gribe Tingene om mig.
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HCAnd.BCÆ.1.94. jf. bet. 25: (han) besad

. . baade Mod til at vove og Raskhed til

at udføre en Stoidå&d. Holst.FF.12. anlæg,

dygtighed, evne, geni, magt, nemme, pande
til noget; være i (ell. ude af^ stand til

noget; se Anlæg 6 ost'. 24.3) knyttet til et

adj. (adv.). være aarvaagen til Bonnen.
Høysy.S.151. være uforskammed med eller

til at skjelde. sms<.266. *0m var din Siæl . .
|

Og stærk til Trøst og viis til Ra.di.d. Ew.
(1914).II.145. Langsom til Vrede. VSO. dyg-

tig, flink, god, hurtig, kapabel, lad, magtes-

los, mægtig, nyttig, sen, sikker, skrap, slem,

snar, snild til noget; være stadig til sit ar-

bejde; han er saadan til ^at bande olgn.);

se dygtig 1.2 osv. jf. bet. 23.2: Det er et

godt Kadaver til at anatomere.fl'os<r.<S'pr.

II.3(jf. DSt.1904.118). 24.4) knyttet til kon-

kret stibst., især betegnelse for et levende væsen

(der er indehaver af en vis evne, færdighed).

Er icke Kierlighed den allerbeste Mester til

at skærpe Forstanden. KomGrønneg.ll.148.
Ja Mads, han var en fortræffelig Mand

|

til Løjer og til Sjov. Hostr.Int.18. *Jeg gik

på Jagt med Skytten,
|
var en Ilder til at

ride. Rørd.GD.102. han (var) et Fæ til Fod-
hold. Bers.G.218. baaden var et sold til at

trække vand I en karl, knub, kæmpe, rav-

nas, en (ren) satan, en hel smed, en svend
til noget, se Karl osv.

25) angivende tilstedeværelsen af
nødvendige forudsætninger, betingel-
ser ell. gunstige omstændigheder for

(udførelsen, opnaaelsen osv. af) noget. 25.1)

i al alm. Der udfodres meget til Børns
rætte Opdragelse. //øt/sg.-S'.i25. forlange tre

Dage til Udforeisen af (til at udfore) et Ar-
beide. VSO. han har ikke energi, kræfter til

(at gøre) det
\

til vedtagelse af statut-

ændringer kræves */i af medlemmernes
stemmer

j
;/..• Elisabeth fandt en underlig,

guul Steen . . Idag var det en Lykkedag
til at finde. HCAnd.SS.V122.

|| i forb. som
faa, have ro, stunder, tid til noget; finde

et paaskud til noget; middel, mulighed til

noget; lejlighed, raad til noget; adgang til

at opnaa noget; faa, have held, lykke til

noget; se (sin) kans, sit sned, sit snit til

noget; se 1. Ro 3.1 osv. jf.: staa til troende
u. Troende, det staar til liv(o), se Liv 1.7.

delvis til bet. 24.2: have hjerte, mod, samling
til noget, se 1. Hjerte 2.i osv. jf. bet. 18.6:

det er ens tur til at gøre, faa noget, se Tur.

;/. bel. 20.2: faa ideen til noget, tage initia-

tivet til noget, se Idé 4 osv.
\\

(m. overgang
til bel. 27.1^ t forb. m. være, blive, skull«,

i udtr. for, al udførelsen af noget paahvilcr
ell. tilfalder en. (der) skal være tvende til

at vidne. MR.nOfj. 137. Drengen . . drev
om ude ved Udhusene, hvor der ingen var
til at jage med ham. AndNx.PE. 1.34. Nu
var det Faderen til at trække (o: i dam-
spillet)../ørgenNiels.D.79. (naboen) vilde jo

godt nok gerne have Loduen ind i sin Jord

. . Saa det blev vel ham til at købe (huset).

AaseHans.S.154. der skal to til at skændes I

se ogs. u. III. skulle ll.i. 25.2) (delvis til bet.

26 og n) efterstillet (tryksvagt), det er hart-

kornet ikke til, se Hartkorn 1. || uden (eks-

plicit) styrelse, i sætn. m. end, ligesom, som,
angivende forudsætninger, betingelser, bedøm-
melsesgrundlag olgn., hvorefter noget (i en
tilhørende sætn. udtrykt) retter sig, svarer,

10 bedømmes, ansættes olgn. føre sit Landgielde
længere Vej end som Stigtet, der hånd i

boer, er langt til. DL.3—13—14. du kand faa

saa mange Kierister, som der bliver Masca-
rader . . til.Holb.Masc.il1.3. *Drik som du
har Penge til,

|
Lund ei creditere vil. Wess.

269. (man) lader (garnet) ligge saa længe
(i farven), som man vil have det mørkt eller

lyst tilCVarg.Farve-Bog.(1773).62. hvor
Folk snakke! ja de tale, som de see og høre

20 til. HCAnd.SS. VIII.26. (patienten) er af-

gjort af ældre Udseende, end hun er gammel
til. DJacobson.DP.251. (han var) næppe saa
udeltagende som Fortællerinden vil have
det til.JVJens.TB.20. Naar det store Or-

kester spiller op, maa alle danse, som de
har Ben til. HBrix.HK.294. se ogs. u. lige-

som 1.2. jf.: Karen, hun er ikke den, hun
snakker til. Jørgen Niels.0.86. snakke, som
man har forstand til; skræve længere, end

30 bukserne kan holde til; det er, ligesom man
vil tage det til; dele osv. som man er ven-
ner til; se Forstand l.i osv. han er ikke saa
halt ell. lam, som han hinker (ell. linker^ til,

se II. halt 1, II. lam l.i. han er ikke saa gal

ell. links, som han løber ell. gaar avet om
til, se avet 2, links 2.3. jf.: som man raaber
i skoven, (saa) faar man svar til, se raabe
1.4. t foranstillet sætn.: Som du haver Meget
til, saa giv Almisse deT&i.Tob.4.9. ligesom

40 han var Gud til, saa havde han og Hustrue
til. Schousbølle.Saxo. 15. jf. flg. gruppe: som
Caracteren er til, saa faaer de Piger til.

Tullin.II.283. || ofte i forb. som han osv.

•er til: tiltalis og straffis, som Forseelsen

er til.DL.1—12—2. »„Jeg tænkte —". —
„Som du er til." Oehl.V136. Kl. 9 rykker
Herrerne ud, tilfods eller tilvogns som Af-

standen er til. Bogan. 11.41. han var kom-
met til at se meget ældre ud end hans Aar

50 var til. AaseHan8.Vr.76. naar mand gør som
han vil, da gør han, som han er til, se gøre

11.1, I. Mand 2.8.

26) med særlig tanke paa tilstræ^kke'

lighed, fyldest m. h. t. el formaal; dels (jf.

bet. 14.1^ styrende en betegnelse for, hvad der

tilfredsstilles, den ell. det, hvis behov dækkes,

behovets omfatig; dels styrende en betegnelse

for selve formaalet. Proviant for eller til et

heelt kSkT.Høysg.H.178. nu sy'r Jeg, mon det

60 (o: hvad jeg tjener) er ved Gud kun til

Sulteføde. Reinhard.FC.300. Journalisten (ser

paa sine Optegnelser og lukker sin Notebog):
„Ja ja — jcg fik jo alligevel til et Par Spal-

ter." Bergsirøm.M D.35. Vi bagte . . gerne til

14*
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en 14 Dage eller 3 Uger. Den gi.Klokker i

Farum.(1928).17. tjene (tilstrækkeligt) til

livets ophold
j
forslaa, strække til noget, se

forslaa 4 ost'. || i forb. m. et foregaaende adj,

ell. adv., i udtr. for en tilstrækkelig høj grad;

næsten kun i forb. som (stoT osv.) nok til,

tilstrækkelig (stor) til, se Y. nok A og 6, til-

strækkelig, jf. bet. 23: Simon lod opføre en
Bygning over sin Faders . . Grav, og gjorde
den høi til at sees vidt omkring. IMakk.
13.27.

II (jf. u. bet. 3.5 osv.) i forb. m. for;

især angivende, at den høje grad udelukker

(muligheden af) noget, de ere alt for høflige

til at sige en god Ven sine Feil. Holb.Jean.
1V.4. *Jeg kiender mig for vel til mig at

bilde ind,
|
At hele Verden var udi et Kalve-

Skind. Wess.5. Suhm . . var for stor til

Stolthed, som til Forfængelighed. i?ai'i6.(S'M/tm.

8. For svag til at kunne støtte paa Fød-
derne. FS'O. Jeg er for træt til at gaa hjem
i den Lummerhede . . og jeg sidder ogsaa
alt for godt til åQt.AaDons.MY.212. se videre

u. IV for 20 (og stor b.s).

27) angivende paabegyndelse, iværk-
sættelse af noget ell. sysselsættelse med
noget. 27.1) (undertiden delvis til bet. 1) m.
særlig tanke paa paabegyndelse ell. igang-

sættelse af noget; især angivende overgang til

beskæftigelse med, udførelse af noget, hans
Hustru var gaaet til sin Gærning i Køkkenet.
KLars.SF.S. Han krøb . . i sin prøjsiske,

sorte og røde Frakke, ligesom han skulde
ud til en Forbrydelse. sws<.i7. i forb. som gaa
til angreb, til strid, til værks; give sig til

noget; tage til at f'græde osv.); lægge sig

til at sove; skride til afstemning, sagen;
komme til kørende(s), tage til løb, rend(s),

(be)give sig til springs; gaa til købs; komme
til at sige noget, komme til munds, ords
snaks; se gaa 3.6 osv.; jf. bet. 11: komme,
tage til orde, tage til genmæle, se Ord 2.3,

I. Genmæle, jf. bet. 1.3: slaa sig til, sætte
en til bogen, studeringer, se I. Bog 2.a osv.

i forkortede udtr. (uden verbum), især brugt

som opfordring: Holb.Jean.II.2(se u. I. Ar-
bejde 2.1^. Til din Gjerning, min Søn.Bre-
dahl.VI.243. Til A-ngiehl KMunk.DU.80. jf.:

*Snart dages det Brødre, det lysner i Øst . .

I

til Arbejdet! Liv eller I)ødl Socialistiske

Sange.(1886).3. \\ i udtr. for at begynde be-

handlingen af et emne. gaa over til (at tale

om,) noget, gaa (lige) til, komme til sagen,
se gaa 32. i, Sag 4.3. i forkortede udtr. (op-

fordringer): *0g nu til denne Steenl FGuldb.
11.69. Nu til nogle Idéer som ere faldne
mig ind. Rask.Br.1.380. *Vei — intet Ord
om dette meer! . . Nu til et andet

|
Anlig-

gende. Bo!/e.P/S'./7.2i. Men nu til at besvare
Deres Gomission.HCAnd.BCÆ.I.280. til sa-

gen! se Sag 4.3.
|| (jf. u. bet. 25.1j t forb. m.

ville, skulle, maatte: (ville, skulle, være
nødt til at) give sig i lag med, begynde ell.

staa i begreb med (at gøre noget); styrende en
inf.: leg har ogsaa læst det for Mr. Wadskiær,

han vil ikke vel til at berømme det, men han
kand ikke heller laste det. Langebek.Breve.63.
(kongen) vilde til at forfølge dem. Schous-
bølle.Saxo.124. *Jeg vilde til at tale, men
Halsen var saa trang,

|
Hun smiilte: „Er du

tørstig? saa drik dog en GangV'Winth.VI.
247. (humlebierne) troede, det vilde til at
regne. Pol.''hl941.9.sp.4. Viktualiehandlerne
vil til at holde lukket hver Tirsdag. sms<."/,

10 1944.7.sp.l. jeg maatte til at gøre arbejdet
om

i

se ogs. u. III. skulle lO.i og VIII. lige

8.1. (dagl.) styrende et adv. ell. præp.-led:

Naa, man skal vel snart til at hjem. HHostr.
F.16. se ogs. u. II. at 10.4. styrende pron.

det ell. (dial.) den (ofte i enklitisk form
'et, 'enj; ville, skulle, maatte gaa i lag med,
tage fat paa ell. gaa med til noget, (generalen)

taler med Fyrsten om Lieutnants-Pladsen
for den unge Reinhard. Fyrsten vil ikke

20 gierne til det. — Generalen giorde ham de
eftertrykkeligste Forestillinger, og Fyrsten
begyndte at give efter. Skuesp.VI1.79. han
vilde saa skam ikke til 'et (o: ægte pigen).

Tode.IX.343. England — de vil sgu' nødig
til det (o: i krig). Raae.TT.102. efterstillet:

hånd bad ham at næfne, hvilke og hvor
mange . . vare. Det vilde hånd dog ikke til.

Slange.ChrlV.905. maatte, skulle til det i

forsk. spec. anv.: 1. (dagl.) som udtr. for fore-

30 staaende barsel (se u. skulle lO.i^. 2. (dial.)

i udtr. for at dø (se u. III. maatte 5.3J.
3. (dial.) i udtr. for opbrud olgn. nu skal vi

tiln. Rask.FynskeBS.62. „Ja, jeg maa nok
til det." „Aa, Klokken er vel ikke saa-

mange endnu V'AntNiels.(Folkekal.l865.125).

Korch.Godtfolk.(1920).45. Feilb.III.797. ogs.

m. fig. inf.: Rask. Fynske BS. 62. Feilb.III.

797. Nu skal vi teen aa g&a.UfF. \\ (jf.

bet. 1) i udtr. for at gøre noget hastigt, overilet:

40 fare, jage, løbe, rappe, rende, ryge, springe

til (at gøre) noget, se II. fare 5 osv. 27.2) m.
særlig tanke paa sysselsættelse med, optaget-

hed af et arbejde. Saa er der da fire mindre til

at skændes. BechNygaard.G0.59. være med
til, være den sidste til, skiftes til at gøre

noget, se III. med 13.i, II. sidst 3.4, III.

skifte 6.

28) (jf. bet. 22. ij angivende frem-
komst af ell. (bestræbelse i retning af)

50 hidførelse af en virkning, et resultat,

jf. u. bet. 23.1 : ikke noget med at sidde ude

og spise, det er lige til en Lungebetændelse.
PoVU1941.11.sp.2. aarsag, anledning, grund,

skyld til noget; have ordre til noget, give

stødet til noget; en spore til noget; bidrage,

hjælpe, medvirke til (opnaaelsen af) et re-

sultat; give meget til at, gøre meget, noget,

stort til sagen; gøre sit til noget; kunne til

noget; føre, lede til noget; jf. bet. 25: be-

60 slutte, bestemme, resolvere sig til noget; se

Aarsag 1 osv. jf. se til at noget sker u. se

6.1, 3.
II

i forb. m. verber, der betegner ud-

øvelse af en fysisk ell. aandelig paavirkning

,

styrende et suist. ell. en inf., som angiver
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handling ell. tilstand, der fremkommer (ell. til-

sigtes) ved paavirkningen. Bed hende Tity-

rum til Raserie at drive
| At irre ham til

llord. Holb.Metam.13. Narre een til et Kjøb.

Høysg.S.125. vore første Forældre lode sig

af Djævelen forføre til Synd. Katek.§46.

hvad bringer Dig til at smile? Der er aldeles

ikke noget Forlystende ved Mathematik.
FritzJiirg.nr.59. jeg havde villet sulte ham
til at tiht&&.Pol.^yitl942.11.sp.3. jf.: Blæs
ikke til at ryste | Hjertet ud af mit Liv.

ThorlM.D.113. anspore, bevæge, drive, for-

anledige, forlede, kuske, kyse, købe, lokke,

mane, nøde, nødsage, opfordre (opfordring),

opirre, (op)muntre, (op)vække, (op)ægge,
overtale, overvinde sig, provokere, raade,

skræmme, (tLl)skynde, true, tvinge en til

noget, se anspore osv. (i nogle tilfælde findes

(især foræld.) ved siden heraf forb. uden
-præp., se bl. a. opfordre 2.2, opmuntre 2,

III. raade 6.2^. faa, komme, ville have en
til at gøre noget, se II. faa 5.3 osv.; være
nødt, nødtvungen, pisket til noget, se I. nødt
ost;.; jf. bet. 25: mande, rippe, stramme sig

op til noget, samle sig til noget, se mande
1.2 osv.

g, omdannelse ell. misforstaaelse af visse

ty. ord.

29) i forb. hulter til bulter, se hulter 2.

30) i forb. til kort, hvor til egl. er adv.

m. bet. „alt for" (efter ty. zu i zu kurz osv.).

jf.: Jeg vil ikke tale om, at mangen Skrædder
intonerer: Jeg vil din Priis udsiunge, og
tilligemed gior et falskt Snitt, og klipper sin

Neste en Alen til koTt.Rolb.Hh.il. 100. jf.

ogs. sko, være til kort u. III. kort 3.3; riu

kun i finb. komme til kort (se III. kort 3.3^,

hvor til nu opfattes som præp.
R. som (uden for bet. 31 trykstærkt) adv.

(om til kort, egl.: alt for kort, se u. bet. 30;
om forb. af typen snakke, som man har for-

stand til se u. bet. 25.2; om (faste) forb. af
verbum og til se NysvSt.IX.117ff.)

31) (til bet. 1.1-2^ i forb. som ^ride osv.)

ad (sj. mod. Tode.IX.184) skoven til,

i retning mod skoven; hen imod skoven.

Herren dandser
| . . saa let ad Kiokken-

trappen iW. Bagges. Ungd. 1.129. Dorpaa drev
han sin Ko videre, henad hans Moders By
i\\.Molb.Ev.l54. Der var en Svend med
sin Pigelil . .

|
de gik ad den grønne Rug-

mark til Lemb.Shak.X 11 1.233. (han) drog
ad Hjemningen til.Oravl.0en.99. ogs. (jf.

bet. 36^ om beliggenhed, jf.: Formen i Re-
censionen (er) ikke . . systematisk — den
ligger tværtimod godt ovro ad dot journa-
listiske til StSprO.Nr.182.8. om retning for

en tænkt bevægelse, fx. blik (jf. bet. 14.2/-

han . . seer
|
Ad Galgebakken til liagges.

1.169.
||

se i øvrigt u. ad 1.2 saml u. II. jfien

6.1, ind 8.1, ned 9.i, op 16.i, ud. Galge 1,

Hedehusene, Helvede 3, Pokker 2.8, Pom-
mern, Rasmus.

32) angivende bevægelse til, i retning

mod et sted, der ikke direkte beteg-
nes, men fremgaar af situationen ell.

sammenhængen; om forb. lige til se VIII.
lige 6.4. 32.1) svarende til bet. 1.3-5, angivende
bevægelse til et sted, som er skueplads for

noget, det aftalte sted, handlingens midtpunkt
olgn. Bønderne gik i Rækker og gjente
Vildtet ti\.Hauch.LDR.179. De havde faaet
Doktoren til, og han sagde, at det var

10 Tuberkler i Fingrene. JVJens.HF.21. flyve,

ile, komme, løbe, springe, stime, stimle,

strømme, styrte, træde til; kalde en til,

sige sig til, sige gæsterne til; hvor godtfolk
(skidtfolk) er, kommer godtfolk (skidtfolk)

til; se flyve 3.i osv.; jf. tage løb, rend, tilløb

til, se II. Løb 1.1 osv. || ville til, ville

frem (til et sted) for at udføre, overvære, del-

tage i noget, faa fat paa noget olgn.; ogs.

billedl. Om de Par brustne Speile, som Paa-
20 klædningsværelserne vare forsynede med,

opstod der Trætte, den Ene vilde til, og den
Anden vilde til Davids.KK.222. Hvordan
vi fordelte Rollerne dengang, staar nu for

mig som en Gaade. Vi vilde sikkert alle

til paa én G&ng. PoU*/tl942.12.sp.l.
\\

gaa
osv. fra og til, se fra 8.i. || velkommen
til! se velkommen. 32.2) svarende til bet. l.e

(ogs. delvis til bet. 3.2, jf. bet. Sb.i), i forb.

som kaste, lægge, smide et kort til, se II.

30 kaste 31.3 osv. (samt u. 1. Skidt 3.1, Spar^.

32.3) svarende til bet. 1.7; i forb. som gribe,

lange, skyde, stikke, støde til, se gribe 7.9

osv. (undertiden m. bibet. af hurtighed og

kraft, jf. bet. 33). 32.4) svarende til bet. 1.9.

Opkørselen til Bygninger maa altid ligge

saaledes, at Vognene kan køre til med ven-

stre Side mod Bygningen. i/at;c6rL.*//.275.

i forb. som falde, ligge, sidde, slutte til;

holde kinden til, lægge barnet, ryggen til;

40 lægge til med et skib; sætte en stige til;

56 II. falde 9.20 osv.; i tilfælde, der ogs. hører

til bet. 36.2, som skrue, spænde (en skrue,

møtrik) til, stramme rebet til, se III. skrue 1

osv. 32.6) svarende til bet. l.io. for jeg fik

Ryggen til, lød et Kn&ld. StDrcwsen.K.88.

knyttet til præp.-led m. med: Han stod med
Benene lidt fra hinanden . . han stod med
Brystet halvt ti\. JVJens.FD.17. (hun) stil-

lede sig med Ryggen t\\.ErlKrist.DH.118.

50 dreje, luve til (se dreje 3.2, luve^, vende
ansigtet (JVJens.MD.Z), kløerne, nakken,
rumpen, skarpen til (se I. Klo 1.4 (og Kat
2.8;, I. Nakke 2.1 osv.).

33) (;/. ty. zu i lignende anv.; udviklet af

bet. 32(i-)8) knyttet til et verbum, angivende,
at den derved betegnede handling, fore-
teelse »ker ell. paabenyndes, sætter ind
pludselig og med kraft, energi ell.

forstærkes, forceres. 33.1) (undertiden

M delvis til bet. 32.1 -8^ ved verber, der betegner

udførelse af bevægelse. Vil du bide, saa bid

til. VSO. 1.363. jeg blev derfor tilsidst saa-

ledes tilmode, som jeg tror Columbus maa
have været da han i flere Maaneder segicde
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til og saae intet uden Y&nå.Oehl.Br.I.216.

at see Floddet bevæget og ikke turde
trække til, at ikke denne Bevægelse skal

forraade '^oget.Kierk.VI.207. Han greb
Aarerne og roede voldsomt til. JPJac.II.

282. De fire hvide Heste drog- til, og den
høje Vogn rullede . . gennem Ga.åen.CEw.
BK.44. da han mærkede, at han var træt,

blev han bange. Han svømmede tU.JVJens.
EE.147. gaa, hugge, køre, slaa til, se gaa lo

35.1 osv. 33.2) ved verber, der betegner hand-
ling, virksomhed, forhold af anden art. han
røg stærkere til af sin Vibe. Tops. 1.281.

(han) bladede febrilsk (i bøgerne), læste

lidt hist og her, lukkede dem op og i og
blev endelig fangen af et enkelt Sted og
læste til. Hebo.MD.S3. skæppe, veje til, se

II. skæppe 1.2, veje; i udtr. for legemlige

funktioners, tilstandes begynden ell. tiltagen

i styrke, kraft: fiskerne . . gnider øjnene, 20

muntrer til og begynder at tale sammen.
Grønb.H.1.82. kry, kvikne, rødme, sovne til,

det kvæler til, se II, kry 2 osv.; i udtr. for

naturforeteelsers tiltagen i styrke: Vinden
friskede til. Buchh.Su.1.86. lumre, mørkne,
stilne til, se I. lumre 2.i, mørkne 4.3, II.

stilne 1.2; delvis til bet. 35.3: Luften tykner
til af allehaande stumme Ting der samler
sig deri. JVJens.C. 31. Luften graanede til.

EBertels.MH.88. himlen sortner til, se sortne 30

1.2.
II
om udvikling, der fører til en forøgelse,

forstærkelse, større modenhed, (mere) udvokset
stadium olgn. Dise Erter . . groede godt til.

FaruniEr.75. tage, vokse til, se II. tage

44.2, vokse.

34) svarende til bet. 2, angivende (retning

mod) endepunkt, grænse. „Der gik Be-
tændelse i Laarbenet . . Saa satte de det
af helt op til." Han viste frem paa Benet.
KLars.SF.29. jf. dertil, hertil, hidtil (1). || 40

i udtr. for at blive spidsere ell. smallere mod
et vist punkt (især: enden af noget), gaa,
løbe spidst til, smalle sig, smalne til, spidse

(sig) til, se gaa 35.3 osv. \\ til bet. 2.4, i forb.

som saadantil {vel forkortet af forb. som
saadan til husbehov; næppe i rigsspr.)

nogenlunde; taaleligt; saa som saa. „Er hun
smuk?" . . „Jo-e. Saadan til da." KMunk.
E.30.

35) svarende til bet. 3, angivende tilstand 50

af fast forbindelse, lukke, dække, ud-
videlse osv. 35.1) svarende til bet. 3.1 ; især
om paasætning og fastgøring af redskabsdel

ell. om udvidelse af noget m. en yderligere del.

fra Gammel-Skagen observerede (vi) Slup-
pen med Nødflag til. Drachm.STL.226. Der-
som Bramsejlene ere til, bjærges de, men
de beslaas ikke. Bardenfl.Søm.H.1. bygge (en
fløj osv.) til, hæfte, hægte noget til, kaste (et

tov) til, koble f'maskine, maskindel olgn.) til, eo

lodde, ri, rynke, slutte noget til, have, sætte
(alle) sejl til, slaa (maskindel, dampen) til,

sy noget til, se II. bygge 6.2 osv.; angivende
forbindelse, hvorved luft, strøm olgn. faar

adgang til noget: man fyrer medens Dampen
er til. Rambusch.L.93. At køre med Damp
til under Bremsning er i Almindelighed
ikke tilstedeligt. LokomotivT. 1938. 305. sp. 1.

pas paa traadhegnene ; der er (sat) strøm
til

i
35.2) {dels udviklet af bet. 35. 1, dels af

bet. 32.4 ; jf. ty. zu i lign. anv. samt bet. 35.8-4)

angivende en bevægelse ell. handling, hvorved
der dannes et lukke ell. en spærring, ell. hvor-

ved en aabning stoppes, udfyldes, dækkes,
sammensnøres osv., ell. hvorved noget fast-

gøres i lukket stilling; ogs. undertiden angi-

vende den herved fremkomne tilstand. Mølle-

ren (har) holdt Stigbordene til.Cit.1704.

(AarbFrborg.1911.49). *Sov mit Barn, jeg

sidder ved din Vugge,
|
Lad mig kysse dine

Øine til\HCAnd.SS.XL525. Døren vil ikke

gaae rigtig til. 1^5*0. Papiret svøbes om
(æblet) og drejes til ioxovexx.Pol.^Uol942.3.

sp.4. delvis til bet. 35.3: Byg-Jorden pløyes

saasnart mueligt er om Foraaret, og harves
til. JPPrahl.AC.49. rive en fure til, stryge

til, se V rive 2 osv.; i forkortede udtr. (uden
verbum): *Bogen til I veed I ei Børn, man
kiger sig starblind i Skumring. Riber.II. 129.

Stands I Dørene til, dcTnede\KMunk.EI.25.
i mange forb. som klappe, klemme, klistre,

knappe, snøre noget til; mure, pinde, proppe,
slaa, slutte, spærre, stoppe noget til; lakke
et brev til, kaste en grav til; pakke til for

en pakke; øjnene falder til, synker til,

døren smækker til; laase, lukke, slaa, smæk-
ke, trække døren til; stoppe munden til,

sy munden til paa en; holde døren, snuden
til; stoppe tæppet til om en; se III. klappe

3.1 osv. 35.3) (videre anv. af bet. S6.2) an-

givende dannelsen af et dækkende lag, et skju-

lende dække over noget; i forb. som dække,
hylle noget til; pakke en til med tæpper;

fryse, gro, hele, ise, knyge, ligge, læge(s),

mudre, rime, sande, skalle, sne, støve til;

vandet lægger til (med is); se II. dække
1.1-2 osv.; jf. bet. 12.2, om byld: drage, trække
til, se III. drage 14.12, trække. || i udtr. for

at fylde et areal, rum med saa meget, som det

kan rumme; ogs. m. særlig tanke paa fuld-

førelsen af handlingen med at fylde det.

plante, saa (et stykke jord) til, se II. plante

1.5 osv.
II

i videre anv., i udtr. for at over-

stænke, oversmøre, overhælde med noget fug-

tigt ell. smudsigt (til overmaal ell. til skade,

ødelæggelse) ell. bringe i en uordentlig, med-

taget tilstand; m. h. t. behandling af person

spec. i udtr. for, at vedk. bliver haardt med-

taget af kritik, prygl, drik, laster olgn.; i forb.

som fedte, fjotte, fly, grise, jaske, klatte,

krølle, mele, nasse, rakke, regne, rode,

sjaske, sjofle, slime, smudse, smudske,

snavse, sovse, sprøjte, spy, stænke, sudle,

svine, sværte, sylte noget (en, sig) til; kitte,

lakke, pakke, pynte en til; se II. fedte 1

osv. 35.4) svarende til bet. 3.2. jeg fattes det

sidste Vers, som jeg icke har faaet stunder

at giøre til.Holb.Tyb.il. 2. (en) Menneske-
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boUg med Hauge til. Blich.f1920).XXX.203.
(ordet) raaa tænkes til eller underforstås.

Lund.00.466. Hyggelig, lille Butik, og der

er Lejlighed til.LeckFischer.HM.lll. dette

Titelblad var bleven trykt til, efter at

(osv.).EhrencrM.F.XII.243. købe noget til;

skrive noget til; føje, give, lade, lægge,

spæde, sætte (noget) til, se u. købe 2.2 ost'.;

komme, slaa sig, støde til, se II. komme
51.2 osv.; jf. bet. 35.5: sætte ell. lægge et lo

nul til, se I. Nul 1. jf. bet. 46: hjælpe til

med noget, se hjælpe 2.i. 35.5) svarende til

bet. 3.3; t faste verbal-forb. som lægge 7 osv.

til, se II. lægge 44.3. 35.6) videre udvikling

af bet. 35.4-5, i (mere) selvstændig anv.:

yderligere; desforuden \\ i udtr. for en nume-
risk ell. kvantitativ forøgelse (efterstillet en
angivelse af den størrelse, hvormed noget for-

øges). Jeg vilde ikke miste det Latin jeg

kand, ikke for hundrede Rixdaler; thi det 20

har baadet mig i mit Embede over 100 Rix-
daler, ja hundrede til. Holb.Er. 1. 3. *Irsken,

Droslen og G j egen
|
Med Sidsken og Stæren

til
I
De sad i Ellen og Bøgen.Winth.ND.

100. „Dejlig Suppe —" . . Fru Levin: „Et
Par Boller til, FaT?"Nathans.IM.12. (bogen)

havde kostet 37 Tusinde Shilling, da der

kun kendtes fire til af samme Bog. Aakj.EE.
101. i forb. en til, en gang til (barnespr.

en 'til gang^, endnu en (gang). Siger du et 30

Ord til, saa gaar jeg med det samme. KZ^ars.

Eibl.30. En Gren til, Victor! En til! —
Mange GrenelWied.CM.23. Der kommer en
til. Hjortø.Æ.9. De gamle Kæmper drak altid

et Krus til. Vogel-Jørg.B0.70. en gang til

(saa stor): S&B.I.323. D&H.I.267. en til

eller fra, se fra sp.ll49*'; i forb. som og
lidt ell. mere til: at sige og gøre alt det,

der før var forbudt, og meget mere til.

Manlziu8.SH.V263. »maaske
j

vil det tage Vo

tusind Aar og mere til
| at fjerne ham fra

Stolen over Riget. KMunk.C.*81. hun har
gjort sin Pligt og lidt til. BechNygaard.GØ.
117. jf. bet. 37: Sid nu stille Får, til (se bet.

iS) jeg kommer tilbage, jeg maa lidt til

sidde først og tale med min K&t.IIolb.Bars.
V3.

II
(dagl.) angivende tilkomsten af yder-

ligere foreteelser, momenter, faktorer, syns-
t'i'iader osv.: oven i købet; tilmed; dels efter-

HttUet angivelse af det tilkomne: jeg vilde 50

med Glæde male Caffeen, puste under Ked-
len, ja sidde ved Vuggen til. Holb. Bars.

(1731). 1.6. at see dig omkring udenlands,
og faae Penge til (o: som hovmester). Prahl.
AH.1.28. skulde et trettenaars Barn — en
umælende Skabning til — have forlokket
den stakkels Drene.Ing.EF.VIII.il. »den
Vandringsmand

| Vel i vor Seng da hvile

kan.
I

— Thi han er træt og gammel til.

Winth.V164. Kaptajnens Moder var meget m
imod, at han vilde til Søs; han skulde rejse

en M.-indag. „Og saa paa en Mandag til,"

sluttede' hun sine lietænkeligheder. Nordsj(Pll

F.II1.89. jf. bet. 36.7: Din Broder er ble-

ven kjed af at gjøre ham Tjenester og faa
Skjældsord til. Schand.(Brandes.Br.III.178).

ofte i forb. være glad til: de (nødes) til

at tage Sedler i Betaling, og være glade
til at de blive af med deres Y&re.PAHeib.
R.I.17. Min Fader vil være glad til ved
at faae mig giit.Goldschm.K.87. Maren var
glad til, de holdt sig borte og ikke gik

og snusede omkring Hytten. AndNx.DM. I.

53. Øen maatte vente og være glad til, om
Vejret skikkede sig og lod Præsten slippe

over Sundet. Elkjær.HF.127. (sige) tak
til, takke til, se 1. Tak 3.4, IL takke 3.i.

dels (ikke i rigsspr.) foranstillet angivelsen

af det nye moment osv.: det véd én da . .

hva' saa'en Kørsel betyder — naar'et til

fomummes tre Ga,ng\ Bang. T.22. || til og
med (efter sv. till och med; jf. u. bet. 2 og

5.1 ; 1. br.; udtr. kritiseres (som svecisme)

Brandes.XV.254) oven i købet; tilmed. S&B.
(som norvagisme). Til og med løber mine
Øjne over af MedMelse.CEw.SH.102. Det
er den uhyggeligste Fornemmelse, jeg ken-

der, at bo alene paa Hotel i et fremmed
Land tilogmed naar man saa ingen

Naboer h&r. ERode.BÆ.119. (sneen) kom i

Løbet af et Par korte Timer, før Midten af

November til og med. MLorentzen.AL.54. til

med, se tilmed, til i ell. paa købet, se Køb
1.3. 35.7) svarende til bet. 3.6. en splendid

Middag med god Vin til. VKorfitsen.KF.246.
De elsker den gamle Varieté . . |

De faar

et Glas 01 og en Pi'e te'. Sangene, af Taksa-
meterkuskensDatter.[1901].18. (han) slugte

Ægget uden Brød til. LindskovHaris.G. 157.

36) svarende til bet. 4, især 4.6, angi-
vende beliggenhed osv. i en vis retning

ell. paa et sted. jf. bet. 31: Breden af Husets
Forside og af det aiskaame Rum mod Øst
til (Chr.VI: mod østen; 1931: mod Øst>

var 100 Alen. Ez.41.14. næsten kun (delvis

ogs. til bet. dl) i forb. ell. ssgr. m. (fore-

gaaende) adv., som bag-, for-, heroven-,

hjemme-, indad-, inden-, nedad-, neden-,

opad-, oven-, ud-, udentil, se III. bag 6.15,

IV for 19, heroventil osv. \\ svarende til bet.

4.8-4, i forb. som holde (sig) til paa et sted,

se II. holde 44.4-6.

37) angivende tidsforhold. 37.1) svarende

til bet. 5.1: indtil et vist tidspunkt (jf. hidtil

2). alle Synder føde, længe eller stakket til

(3: før eller senere), Samvittigheds Bidd af

Hig.Hugr.FT.229. nu kun i forb. som dor er

længe (3 dage) til: nu er der jo altsaa kun
et Par Uger til. Brøchner.( Brandes. Br. 1 .48).

der var Gudskelov endnu en Maanod til,

inden disse Ting skulde UnnyeH.Søiberg.KK.
11.116. jf. staa til u. II. st^aa 48.4-8. 37.2)

svarende til bet. 5.3. staa, stunde til, se II.

staa 48.a, II. stunde 2.8. 37.3) (vistnok ud-

rikht af bel. 'i2.\) i forb. af og til, fra
og til, se af B. 3, fra 9.

38) svarende til bet. 12, t forb. som føre
til (j: føre til bogs), se II. fore 6.1a.
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39) svarende til bet. 14. 39.1) svarende til

bet. 14.1, i forb. som byde sig til, se II.

byde 8.8; forsikre en til, se forsikre 3.i.

39.2) svarende til bet. 14.2; i forb. se til

(se se 7.2, ll.iej; naar man ser sig til (se

se IO.5J. 39.3) svarende til bet. 14.3, i forb.

som lyse, sige, tale til, se lyse 8, II. sige

27.1-2, II. tale 29. 39.4) svarende til bet. 14.6,

i forb. som høre, lytte til, se høre 2.5

ost;. 10

40) svarende til bet. 18. 40.1) svarende til

bet. 18.2, i forb. som hue (ilde) til, se II.

hue 1.2. synes til, se synes 2.2. 40.2) sva-

rende til bet. 18.3, i forb. som tro, tænke
en noget til, se tro, tænke; jf. lægge en
noget til u. II. lægge 44.3. 40.3) svarende til

bet. 18.5, i forb. som spørge til (o: til ens

befindende), se II. spørge 3.4.

41) svarende til bet. 19, i forb. som holde
til (med), slaa sig, slutte sig til, se II. 20

holde 44.5 osv.

42) svarende til bet. 23, angivende en
afpasning, forberedelse, ordning, ud-
r XIsining olgn., der tager sigte paa et vist

formaal, en vis anvendelse; især angivende,

at den ved verbet udtrykte handling drives

saa vidt, med et saadant resultat, at noget

gøres egnet, klart, rede, sættes i stand til at

gøre noget ell. tjene et tilsigtet formaal, bringes

i rette orden, gøres fuldkomment olgn. 42.1) i 30

forb. m. verber, der ogs. uden for disse forb.

er trans, gøre, høvle, klippe, køre, lave,

passe, rede, rette, ride, ridse, rigge, ryge
(en pibe), skrædre, skære, smage (maden),
spidse (en pind), studse, takle til, se gøre
13.11 ost;.; m. person-obj. (en del af forbin-

delserne bruges ogs. i videre anv. om at pynte
(til overmaal), gøre affekteret ell. (jf. bet. 35.3J
gøre snavset, tilrede slemt olgn.): gøre sig til,

lave en (sig) til, lære en (sig) til, passe sig 40

til, rede en (godt, daarligt) til, rigge sig til,

skabe sig til, se gøre 13.ii osv.; (jf. u. bet.

23.5J uden obj., i forb. som klare, lave, lyse,

ordne, rede, stelle til, se II. klare 6 osv.
\\

hertil vistnok opr. ogs. udtr. drikke en til

(ty. einem (ein glas) zutrinken) se III.

drikke 4.8 samt u. I. Næse 4.3. 42.2) i forb. m.
verber, der normalt (i paagældende bet.) er

intr. Har du Raad til at gaa med Laksko?— Næh, det er nogle jeg træder til for en 50

svensk FnheTre.BerlTid.y»1918.M.4.sp.l. Der
ligger endnu Træ fra Nybygningen . . Kra-
mers har ikke naaet at faa dem brugt i

Kakkelovnen. Her er slet ikke boet til endnu.
PlaCour.K.62. flyve en maskine til, gaa et

par sko til, skyde et vaaben til, se flyve I.2

osv.; m. person-obj. (jf. u. bet. 42. 1^; Lad os

dandse hende saadan til, at hun ikke kan
røre sig.CBernh.IX.50.

43) svarende til bet. 25, angivende til- io

stedeværelse af nødvendig forudsæt-
ning, betingelser, gunstig omstændig-
hed olgn.

II
i forb. m. maatte, skulle ell.

ville, se u. III. maatte 5.3, III. skulle 11. 1,

ville.
II

i forb. som (ønske en) lykke til, se

I. Lykke 2.i.

44) svarende til bet. 26; i forb. som lange,
række, slaa, strække til, se III. lange
1.5 ost;.

45) svarende til bet. 27. Her maa holdes
en Krigs-Ret over ham, vi mercker nock,
at hånd vil icke til med det gode. Holb.
Ul.II.7. holde (en) til, se II. holde 44.3.

;/. tage sig noget til t*. II. tage 44.3.
||

i udtr. for hovedkulds ell. tilfældig paabegyn-
delse, iværksættelse af noget: dumpe (lige) til,

plumpe, slippe til, se dumpe 3 ost;.

46) svarende til bet. 28, i forb. som gøre
til, gøre til og (eller) fra, hjælpe til, se

gøre 13.11, fra 8.4, hjælpe 2(i-)2. jf.: sige

hverken fra eller til, se II. sige 21.3. || i

udtr. for at paavirke en aandeligt. raade
en til, hverken raade fra eller til, se III.

raade 6.2.

47) i særlige forb., hvortil der ikke findes

(helt) tilsvarende anv. af præp. til. 47.1) som
udtr. for virksomheds, begivenheds forløb ell.

omstændigheders bestaaen; i flg. forb. (jf. ty.

zugehen, zustehenj; gaa til (paa en vis

maade), se gaa 35.4 samt u. III. hed 3.3,

II. høj 1.2, prædike 1.3, rigtig 7, stiv 5.4,

stor 10.2. staa til (paa en vis maade), se

II. staa 48.3 samt u. I. sløj 3, smaa 14.i.

47.2) som udtr. for eksistens, forekomst
(især: som levende væsen, i den fysiske ver-

den); vist egl., svarende til bet. 13. 1, i forb.

blive til, fødes, skabes, faa eksistens, se

blive 7.4. derefter vel forb. være til, se være.

jf. falde til u. falde sp.688^'S^. 47.3) som
udtr. for ødelæggelse, tilintetgørelse, død
olgn. (vist egl., jf. bet. 3.2 (35.4) og 21, m. h. t.

forbrug i en vis hensigt, anvendelse som ind-

sats i spil olgn.); i forb. gaa til, sætte
(noget) til, se gaa 35, II. sætte 63.4, 6.

47.4) (maaske udviklet af bet. B3) som udtr.

for, at en bevægelse ell. handling har
frit løb ell. gaar paa bedste beskub; i

forb. lade skure til, lade staa til, se

I^^ skure 2.2, II. staa 48.6.

C (æda. d. s., se Lund.Ordb. Brøndum-
Nielsen.SF.92. APhS.XY123) som konj.

48) (jf. bet. h) indledende en tids-

bi sætn.: til det tidspunkt, da; saa længe til;

indtil. Gud veed, om hun lever til jeg kom-
mer ig]en.Ing.EF.II.6. *Fra Dagen stiger til

den atter heldeT.PalM.AdamH.1.29. *Skænk
mig Vin i dybe Skaaler,

|
drikke vil jeg, til

jeg døT. Drachm.F.II.36. der var endnu noget

til. Drengene skulde have de ny Skolebøger.

Baud.AB.216. jeg vendte om og gik tilbage,

til jeg naaede Royedveien.Buchh.FD.210.
lige til, saa længe til, se VIII. lige 8.4,

VI. længe 1.2.
|| (jf. bet. I.2) angivende et

tidspunkt, inden hvilket noget skal være i

orden, rede, afsluttet, til stede osv. Mon jeg

kan komme hjem, til det (0: et træ) igen er

sprunget nd.Bang.T.14. mit tøj vilde være

tørt til jeg skulde o-^.MKlitgaard.GM. 17. ||
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i tilfælde, hvor nu almindeligst bruges: inden,

før; dels i forb. m. nægtende hovedsætn.:

*Jeg helmer ikke, til jeg
|
En bedre Hævn

kan f&&e.Winth.X.351. han . , vilde trods

sine 77 Aar ikke give op, til Døden havde
Bud efter h&m.JClausen.Menneskerpaa min
Vej.(Wil). 136. dels i forb. m. vare: det

skal vare en god Dag til I seer mig igien.

KomGrønneg.lI.20o. Farvel! . . det kunde
nu maaskee vare noget, til I see mig igjen. i_o

Hauch.1.476. det (kan) vare længe, til dette

Brev kommer åfsted.fMFibiger.JClaraRa-
phael.(1851).86. jf.: Hvor længe skal De
saa studere, til De er færdig? JVJens.D.36.

II
(nu især lulg.) i forb. m. (overflødigt) at

(jf. I. at 4 og u. indtil b). Jeg havde tænkt
at bie med Jeres Bryllup, til at jeg fik min
Gaard isiTdig.PAHeib.Sk.I.216. Jeg lod nem-
lig Ageren ligge uharvet til at Kartoflerne

begyndte at pippe Irem.Olufs.NyOec.1.204. 20

Lar8Clausen.Digt€.(1898).55.

49) indledende en tids-bisætn., der
ogsaa angiver følgen, virkningen af

noget. Ej raab i Carnalier, til i blir gall.

Holb.llJ.II.l. Du skal spadsere, til du er

træt, og spise til du er mæt. Oehl.0beron.31.

Man kan saa tidt gjentage en Løgn, til

Man selv troer den. Blich.(1920).XI. 171. lad

mig . . komme hen . . og i al Høflighed bede
og overhænge Jer saalænge til Onkel giver 30

eiteT.Hrz.X.117. saa hellere forsyne sig til

end ikke et Ræb kunde bane sig Vej op
gennem H&lsen.JVJens.TL.lM. Han tænk-
te, til det snurrede i Wjernen. ErlKrist.DH.
85. han spiser ell. æder, til han revner, se

II. revne l.a. hive ind, til kæden viser lang-

stagsvis, se langstagsvis.

50) {delvis ved lydligt sammenfald m. jy.

te - ai, se det E; dial.y indledende en
alm. følge-bisætn. : saa at. Hun skal 40

ha' været saa lækker, til hendes Lige ikke
fandtes i hele Hou\hiergheTTed.Blich.(1920).
XXIX.87. tre Drager (laa) og baskede paa
Jorden med deres Haler, til (orig.I.16: saa^
Jorden rystede. KlIierntsen.Æ.^J. (1916). 12.

se ogs. Feilb.I.185. Børnene var glade ved
ham . . Og Stine var lige til hun slog op
(j: var ellevild). Lunde.F.75. jeg var lige til

jeg rystede over hele min Krop. Korch. LL.
98. (han) slog i Bordet lige til Papirerne 50

hoppe om Ørene paa ham, 8mst.27.

51) (ved lydligt sammenfald m. dial. te,

s> firende til det 6, I. at 3.4 slutn.; dial.) ind-
Ifdinde en indskrænkende sætn., der angiver et

/' rhihold fra den talendes side: saa vidt. at
I.' ssing har gjort Brug af denne Scene, er

vel ikke, til jeg veed, endnu bleven anmærket
af nogen lÅ\eTtitor.NyerupKahb.I.120.
D. {red lydligt sammenfald m. dial. te,

svarende til I. at 2,7, det 3; ;/. u. bet. 60-61; to

dial.) som relat. pron. (i afhængig stilling):

som. Det er dog, for Gud, det skjønneste
Legetei, til jeg i mit Liv har set. ThomLa.
AH.178.

jf. Feilb.I.185.

til-, i ssgr. ['tel-] ell. (i alm. rigsspr. kun
(ved siden af 'tel-^, hvor 2. led begynder m.
1) ['te-]

II
hovedtryk paa 2. led ([tel- ell.

(dagl., i ord, der især tilhører talespr.) te-])

forekommer i flg. tilfælde: 1. t ssgr., der er

sammenrykninger af ell. har form af et præp.-
led, og i ord, der er dannet ved (yderligere)

sammensætning med disse ell. med alm. (i to

ord skrevne) præp.-led, se fx. tilbage, tilende-

bringe, tilforn, tilfangetage, tilfreds, tilfælles,

Tilgodehavende , tilintetgøre , tilkendegive

,

tillige, tilovers, tilpas, tilrettevise, tilsam-

men, tilsidesætte, tilskadekommen, tilstede-

værende, tilsyneladende, tilvejebringe, 2. i

adj. m. afledningsendelsen -(e)lig (sj. -ig^, se

fx. tilbøjelig, tilbørlig, tilforladelig, tilfældig,

tilgivelig, tilgængelig, tilladelig, tilraadelig,

tilregnelig, tilstrækkelig, 3. i øvrigt kun (især

rytmisk betinget) undertiden ved ord i særlige

syntaktiske forb. (fx. i 'hvert til'fælde, med
til'ladelse^, ved lange dobbelt-ssgr. ell. afled-

ninger (fx. til'nærmelsesvis^ samt (især gldgs.)

ved visse ord i kirk. spr. (se fx. u. Til-bedelse,

-givelse, -komme samt Bertels.O.lOSff.). \\ i

ssgr., der er verber ell. afledninger heraf, har

2. led normalt stød, for saa vidt det er mod-
tageligt herfor; jf. ogs. u. Tilfælde || 2, led

er II, til, 2. led er (bortset fra de ovf. nævnte
(sammenrykninger af) præp.-led, der i de til-

fælde, hvor de nu skrives i to ord, maa søges

u. sidste led) i reglen et verbum ell. en af-

ledning heraf (især: et vbs. ell. et part. adj.)

og svarer ofte til en fast forb. af verbet og

(præp. ell. adv.) til (jf. ogs. NysvSt.IX.117ff.);

undertiden erstatter et saadant vbs. ell. part.

adj. de tilsvarende (manglende) former af

den usammensatte forb. af verbum + til, sml.

fx. blive til: Tilblivelse; flyve til: tilfly-

vende; grænse til: tilgrænsende; nærme sig

til: Tilnærmelse; rejse til: tilrejsende; være

til: Tilværelse; ;"/, have til gode: tilgode-

havende, Tilgodehavende; lade sig til syne:

tilsyneladende, || de vigtigste betydnings-

grupper er flg.:

1) (til II, til 1 og 32^ betegnelser for at

bevæge sig ell. føre, bringe noget hen til

et (af situationen ell. sammenhoengen frem-

gaaende) sted ell. til en person (ofte m. bibet.

af, at det er til brug, raadighcd for ham), fx.

til-bringe, -drage, -flytte, -fore, -kalde,

-kaste, -komst, -lokke, -løbe(nde), -rejsende,

-sende, -trække,

2) (til II. til 14,1 og 3d) betegnelser for cU

overrække, yde ell. skaffe en noget, ell. for

at noget bliver en til del (ved den af 2. led

betegnede handling), fx. til-byde, -dole, -døm-
me, -egne, -falde, -kende, -komme, -sikre,

-skifte, -skøde, -veje; ofte m. refl. hensobj.,

fx. til-aagre, -bytte, -gifte, -handle, -købe,

-lære, -rive sig ; som eksempler paa sjældrwre,

mere tilfældige dannelser kan nævnes: at til-

disputere sig den filosofi.sko Doktorgrad,

BerlTid.*Uxl922.Afl.3.sp.3. den Lethed, hvor-

med man i vore Dage tildøer sig, hvad man

XXnL Rentrykt */, 194« 76
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ikke har været dygtig . . til at opleve, Navn
af en stor . . M&nd. Rahb.Tilsk.1804.435. I

en Revolution vilde de . . for Alvor gaa ud
paa at tilerobre Slægten Frihed. Brandes.

VI.124. (han tror) at kunde græde og hyle

. . sig Saligheden til, i Stedet for at han
før troede at kunde tilkjøbe, tilfaste og til-

pidske sig den.Ew.(1914).V169. vore Mode-
damer . . søge at dølge den ødelagte Hel-
bred, de have tilflanet, og tilfiantet sig. lo

Rahb.Tilsk.1791.806. en tilreflekteret ragna-
roks- og forklarelseslære.^O/rÆ.iV6rJ6. Kir-

ken har ladet sig til-testanientere for store

Dele af Landets Jord.ThitJens.SK.II.lS.

3) (til II. til 14.2-3^ betegnelser for at ud-
føre en bevægelse ell. handling i retning
af, med sigte paa en ell. saaledes, at den
er beregnet paa (at opfattes af) en; ofte i

forb. m. hensobj. og et obj., der betegner, hvad
der frembringes ell. (især) udtrykkes ved be- 20

vægeisen, handlingen; fx. til-bede, -hviske,

-juble, -nikke, -raab, -smile, -spørge, -sværge,
-tale, -vinke; eksempler paa mere tilfældige

dannelser: (med navnet) Søster . . har hun
været ombejlet og tilfløjtet. JFJens.X.99.
*hun sikkert vilde

|
Tilhulke dig det ømmeste

Y&,xye\.Grundtv.DY.IV.156. *lifligt alle Him-
lens Fugle

I
Tilqviddre Hiertet: haab og

nyd\Oe}il.XIV.56. *Lad den gamle Gormer,
(

. . tillire Eder Tiøst\Bredahl.II.52. *Gierne! 30
tilmumled han hende. Bagges.Danf. 1. 406.
*Den surrende Bæk skal tilrisle Dig Fred.
Rein.220. Vodskov.SS.830.

4) (til II. til 35.ij betegnelser for at fast-
gøre noget til noget andet ell. udvide noget
med en yderligere del, fx. til-bygge, -digte,

-føje, -hæfte, -hægte, -knytte, -koble, -lægge,
-sætte (4).

5) (til II. til 35.2^ betegnelser for at danne
lukke ell. spærring, fx. til-klistre, -knappe, 40
-laase, -lime, -lukke, -mure, -stoppe; eks-

empler paa mere tilfældige dannelser: tilrigle

(se u. IL rigle 1), tilrimpe (se u. II. rimpe
1.1;. tilsegle (et brev).Moth.T111. en vel til-

toldet TxdÆdi^ke. Bagger.II.541.

6) (til IL til 35.3^ betegnelser for at danne
ell. brede et dække, et skjulende lag
over noget, fx. til-dække, -fyge, -gro, -hylle,

-pakke, -sande, -sløre; uegl., fx. til-plante,

-saa; eksempler paa mere tilfældige dannel- 50
ser: Heraf have nogle taget Anledning til

en tredie Fejltagelse, i Henseende til Mæng-
den af Sengeklæder, hvormed de tildynge
Legemet saavel om Vinteren som om Som-
meren. PhysBibU1.274. Marker, tilrimet af
den første Fiost.KaiHolb.FC.VI.31. i overf.

udtr.: jo iltrere Øboen teer sig, des mere
tilpansrer Jyden sig. KMunk.( Vestjylland.
(1939).Indl.3). (hun) følte i Halvblund sine
Tanker tilt3ia.ges.Bang.F.221.

7) (til IL til 36.3 slutn.) betegnelser for at

dække, overstænke med noget fugtigt
ell. smudsigt ell. bringe i en uordentlig,
medtaget tilstand, fx. til-grise, -jaske.

-klatte, -plette, -rakke, -smudse, -svine,

-søle; eksempler paa mere tilfældige dannel-

ser: Ofte tilgrumser (Denner) sine Farver
for at naa (harmonien) . KMads.(KunstmusA.
1915.122). plørede og tillérede lange Støvler.

Woel.D.41. Jeg er ikke af dem sgu, som
præsenterer sig med Pletter paa og Skidt
og tilmøjet. ChrEngelst..]eghusker—.(1918).

113. Mænd med tilplørede Støvler. Poi.

^/il945.Sønd. 5. sp. 1. tihkidne.vAph. (1764).
VSO. (pigerne) lader sig (ikke) tiltjavse af

enhver fremmed HsiaLnd. Skjoldb.G.59.

8) (til II. til 42j betegnelser for at af-
passe, ordne, gøre i stand, rede (til

et vist formaal), fx. til-berede, -danne, -file,

-hugge, -høvle, -passe, -ryge (en pibe), -skære,

-slibe, -spidse; ;"/. til-pløje (1), -tromle;

eksempler paa mere tilfældige ssgr.: (hun)
vilde gjemme sin runde, tilgnedne Kampe-
steen i Rødsteensposen.CBern/i.iVF.X/.25(?.

Moth.T109. kostbare Sten . . tilsavet (1871:
savede med Save^ baade indvendig og ud-

vendig. iZgf.7.9f'i93ij. (kontorets) tilsiddede

Chaiselong og Par utilsiddelige Træstole.

Pol.^U1941.9.sp.5. den oprindelige Kegle-

tands Tiltygning til de nulevende Pattedyrs

Sav- og KnVidei^nder.VilhAnd.Utt.IV.767.

Træborde . . raat tiltomret . . umalede.
PolitiE.Kosterbl.'*/»1922.3.sp.l. betegnelser for

at oplære, afrette levende væsner, fx. til-køre

(en hest), -lære, -ride. jf.: Bogen . . rider

mangen Vel tiltravet Kæphest. AGnudtzm.
(DagNyh.^'>/d907.1.sp.6).

til-aagre, v. [-lå'qra] (ænyd. d. s.

(Bording. 1.198); sj.) m. refl. hensobj.: skaffe

sig, erhverve ved aager (2.1 ). Amberg. Alt,

hvad han cier, har han tilaagret sig. iViO.

-aande, v. [-|(nn'a] (poet., højtid., jf.:

„Usædv." Levin.) puste (luft) hen til; billedl.:

indblæse, meddele (kraft, følelse olgyi.). *I

Engle . .
I

Tilaander mig Hist. Staffeldt.70.

*0, Dannebrog! vort Himmelflag!
|

Til-

aand os Mod og Styrkel Wilst.D. 1. 31.

Ti-lap, en. (dagl., spøg.) tikroneseddel.

Pol.*/il921.8.sp.2. HuldaLiltk.DU.298.

til-arbejde, v. (nu næppe br.). I) m.

obj. og hensobj.: bibringe og meddele, lære en

noget ved arbejde, øvelse, „den rette Figur"

. . søgte (skuespilleren) at faae tilarbeidet

mig, ved . . at forespille mig Rollen til

Eiterahelse.Oversk.L.236. 2) underkaste en

vis behandling; bearbejde; ogs.: forarbejde;

forfærdige, en Skal, der ligner tilarbejdede

Skildpaddeskiæl i Gl&nds.vAph.Nath.VlL
247. JFBergs.G.13. || m. h. t. jorden: bear-

bejde; opdyrke, udyrkede Jordmonne . .

kunde blive opryddede, tilarbejdede, og

satte i Stand til at hæreFiugt.vAph.Nath.

111.391. t -arve, v. ijf. ty. anerben) faa

noget som arv; arve. vAph.(1764). i perf. part.

som adj.: tilfalden (en) som arv; arvet, ved

en tilarvet Sum Penge var (han) sat i Stand

til at leve temmelig efter eget Tykke. Rahb.

Tilsk.1792.194. MO.
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tilbage, adv. [tel'ba"qa; især dagl.

te'ba-qaj tilhåige. Uøysg.AG.98. (nu dial. og

vulg. (og altid med udtalen: [te-]) m. former

som tilhave (tebave). Rantzau.D.Nr.54.
KulsvierB.60. tilbages. Cit.1807.(Personal-

histT.1940. 188). ORung.SS.lll. B.T.^*U1924.

6.sp.3. (arkais.:) JPJac.(1924).I.123. jf. te-

bages olgn. Gravl.N.59. sa.E.46. LollGr.82

samt Feilb. Esp.351. tilbaT(e)a (tebavs),
revyvise. 1936. (Vogel- Jørg. BO. 234). UfF.). lo

ligida. tillbaghe (Sydrak.35), til bag(h)e
(Brandt.RD.I.9.II.138. Rimkr.M.40.207. Ma-
riagerleg.377.405. jf. Fragm.lll), sv. tillbaka,

no. tilbake, isl. tilbaka; smsat. af til og (gen.

fit. af) I. Bag (3) og egl.: hen til bagsiden

ell. den bageste del af noget; sml. den lign.

dannelse glda. til rygge (af B,yg), mnt. to-

rugge, hty. zuruck; ;/. tilfremme || om faste

forb. m. verber, som falde, gaa, komme, løbe,

sætte, tage tilbage, se som regel u. vedk. 20

verbum)
I) om bevægelse, hvorved man forlader

rell. opgiver en tidligere stilling ell.

(især) retning og bevæger sig bagud,
navnlig i den modsatte retning (hen imod
udgangspunktet), (ofte i forb. frem og til-

bage (se frem 6.5^, jf. ogs. fremad og
-tilbage, hen og tilbage u. fremad 2.2,

II. hen 6.7^. I.l) i al alm. Jordanen vendte
om og løb tilbage (1931: trak sig tilbageø. 30

Ps.114.3. •Gjør ej et Skridt tilbage ! Grunder.
SS.IV222. (hun) traadte Udt tilbage for

rigtig at faa Overblik over Kontorchefens
8knyehoTd.Kirk.B.103. døren sprang op;
men han stødte den tilbage

j boje (en gren)

tilbage, se III. bøje l.i. Ij om tropper, der

Iviger ell. slaas paa flugt. Jeg brød ind i et

fTælt, (men) da jeg skulle avangere tilbage

i med Bytted, kommer 20 bevæbnede Knegte
. efter mxg.Holb.Mel.V.S. En Officer kom 40

langsomt gaaende. „Vi skal trække os til-

bage!" sagde hun. Rist. ER.200. Fjenden blev
drevet tilbage. /-><£//. drage, kaste, slaa til-

^bage, se III. drage 2.4, II. kaste 32.2, III.

^siaa 60.1. || t udtr. for, at legemet ell. en le-

^ gemsdel bøjes bagud ell. bagover; spec. m. h. t.

^, retnina af haar olgn.: i retning bagud (mod
I ryg ell. bagparti), han lænede sig velbehage-
ligt tilbage i lamestolen

| han tvang hans
hoved tilbage

j
hælde sig, lægge (sig), synke 50

Uilbagc, se II. hælde 2.2 osv. horste (Bl&T ),
ykæmme, rede, stryge haaret tilbage, se

iksmme l.i osv. \\ i udtr. m. billcdl. anv.,

)ier angiver, at man (p. gr. af skræk) afholder

Viig fra, opgiver noget, bæve, gyse, sky, vige

tilbage for, se bæve 2.2 osv. \\ om hand-
ling ell. liandlingsforløb, der sker i modsat
orden. Ut, re, mi, fa, sol, la, si, ut; nu til-

bage, ut, si, la, sol, fa, mi, re, ut.Holh.Er.
1.4. blade tilbage (a: i en boa).CSPet.IAlt. 60

852.
II

i udtr. for genlyd, genskin, kaste til-

bage, 8c II. kaste 32.1. klinge, straalc til-

bage, se II. klinge 2.1, II. straale l.i. 1.2) m.
særlig forestilling om del punkt, hvorimod

bevægelsen er rettet ell. hvorved den standser;

navnlig om det egentlige udgangspunkt,
(ofte i forb. m. til, der angiver dette; om
forb. tilbage igen se igen 2.i^. de vare
blevne advarede af Gud i en Drøm, at de
skulde ikke vende tilbage til Herodes.
Matth.2.12. * Gesandten reiser

| Tilbage did,

hvorfra han kom. Bagges.Ungd.il.47. Dyb-
bølstillingen var i Fjendens Vold, de Danske
hastede tilbage til Broerne, for at komme
over til Ah. Ri$t.ER.201. man følger en
flod tilbage til dens udspring og frem til

dens vidløh.Hjortø.ST.121. \\ i tilfælde, hvor
et bevægelsesverbum er ell. kan tænkes at være
udeladt, nu skulde han hele den lange Vej
tilbage. ErlKrist.DH.83. „bare vinden vilde

vende sig, naar vi skal tilbage!" sagde kæl-
lingen i modvind, se 1. Kælling 1.4. i forb.

være tilbage, komme igen. *Snart Budet
er tilbage. PalM. 1.97. jeg er tilbage om et

Par Timer. LeckFischer.Ka.47. \\ om hand-
ling ell. handlingsforløb, der sker i modsat
orden; ofte m. overgang til bet. 3, om gen-

oprettelse af ell. tilbagevenden til tidligere til-

stand; ogs. om genoptagelse af tankegang,

samtaleemne olgn. Almenhedens Ligegyldig-

hed for slige Gienstande synes at have vir-

ket tilbage paa de Lærde. PEMUll. Isl.131.

Ved Anerkendelsen (heraf) er der gjort et

Skridt, som ikke kan eller skal gøres tilbage.

Høffd.E.277. (disse kunststykker) kom efter-

haanden til at danne et værdifuldt Fond,
man altid med Held kunde gribe tilbage til.

StSprO.Nr.171.31. ofte i forb. komme,
vende tilbage (til), se II. komme 62.6,

vende. || til dels m. overgang til bet. 3, t forb.

som der er ingen vej tilbage, der er ingen

mulighed for tilbagekomst ell. for at trække

sig ud af et forehavende, gøre noget om. Giv
ikke dit Hjerte hen til Sorg, hold den borte

. . thi der er ingen Vei tilbage, og du vil

ikke gavne hiin (o: den afdøde). Sir.38.22.

*Fra Døden fører kun én mulig Vej
|
tilbage.

Vejen nævnes Trofasthed. Z>rac/»m.///.47S.

Hun havde engang kendt en Mand, der gerne

vilde sætte hende i Vej . . Men Gladys af-

slog. For Gladys vidste, at saa var der ikke

længere nogen Vej t\lba.ge. KAabye.PT.15.

jf.: (udvandreren) naar aldrig ud over sig

selv, der er ingen Tilbage for ham, og han
skal end aldrig faa det lixixt.J VJcns.Il il.94.

II (jf. bet. 6^ t udtr., der angiver, hvorfra noget

stammer, hvad der er den egl. kilde til noget.

don fremgangsmåde at oversætte den sven-

ske text tilbage til islandsk er højst bo-

tænkelig. Bertels. (Pidriks saga. I . (udg.1905).

LViil). Allerede i Oldbabylonisk forekom-
mer dor Kulturord, som synes at gaa tilbage

til endnu ældre Centror. VBrøndal.Substrater.

(1917). 130. føre, vise tilbage til, se II.

føre 6.12, vise. 1.8) uden verbum, som en
slags interj. en Betjent (der) ved et Opløb
siger: tilbage. A'jV'r^.X///..56.3. »Tilbage! lød

Trompetens Skrald,
|
Bort gik det i Galop.

Ib*
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CKMolb.SD.292. „Tilbage 1" blev der raabt.
„Nej, irema.dV' Rist.ER.200. skraastilling
tilbage, se Skraastilling. skuldrene til-

bage, se Skulder 2.5. || om genoprettelse af,

tilbagevenden til tidligere tilstand, (han) har
skrevet et Opgor med Tiden og dens Ma-
terialisme. Det er . . et „Tilbage til Natu-
ren". rt7sÅ;.i932.//.42S. Løsenet ^wao; blive:

tilbage til Guldet. //age.*635. især om gen-

optagelse af tankegang, samtaleemne: VKor-
fitsen.EVléS. Men tilbage til Ewalds "Rede-

gørelse (osv.).ErnstFrandsen.Ewald.(1939).17.

2) i udtr. for, at man kommer ell. (navnlig)
befinder sig i en stilling, der ligger bag ved
det sted, hvor en anden ell. andre er. 2.1) i

egl. bet. jeg forglemmer de ting, der ere til-

bage (1819: bagved^, men rekkcr efter dem
som ere fore, og jager efter Taa,&\et.Phil.3.14

(Chr.VI). De var . . med samme Tog, sad
lidt længere ti\ha.ge.NJeppesen.P.118. || især 20

m. overgang til bet. 4.1, i udtr., der angiver, at

man forbliver paa et sted, hindres i at komme
derfra. Judas samlede tilhobe dem, som
bleve tilbage (1871: Efternølerne;. iMa/c/b.

5.53 (Chr.VI). Endeligen sluttedes Carava-
nen af Marketentere . . Soldaterkoner og
Børn . . Havde Vejret været bedre, skulde
ej engang de fornemme Damer have blevet
ti\hd,ge.Blich.(1920).XV.70. han maatte blive
tilbage i (0: maatte ikke forlade) Skolen. 30
S&B. holde en ell. noget tilbage, se II.

holde 45.1. || i videre anv., i forb. lægge
et stykke vej, en mil tilbage, se II. lægge
45.3. 2.2) i udtr., der angiver, at man ikke
kan følge med, bliver bagefter, er sidst.
Hans Hest er altid langt tilbage for de
knåTes.VSO. ligge tilbage, se I. ligge 35.3.

II (jf. bet. 6.3; i udtr., der angiver, at man
ikke kommer i rette tid, er bagefter. Denne
Debitor bliver ofte tilbage med sin Rente. 40
VSO.I.405. man (erfarer) altsaa, hvor meget
Uhret er forud eller tilbage. Heib.Pros.IX.
140. paa Grund af Ferie havde (fuldmæg-
tigen) været tilbage med Indskrivningen af
de omtalte Obligationer. PoL"/22542.4.sp.4.

jf. stille et ur tilbage u. lY stille 26.2. 2.3)

overf., i udtr. for, at man kommer ell. (især)
er i en daarligere tilstand, har ringere
vilkaar end andre, vi maae aldeles mis-
billige ethvert Valg af Forziring, hvorved 50
Uhret selv træder tilbage eller bliver noget
Underordnet. Ursin. Uhre. (1843). 145. staa
tilbage for, se II. staa 49.1. || navnlig i

forb. være ell. (sjældnere) blive tilbage;
dels (især om levende væsen): være bagefter i

(legemlig ell. aandelig) udvikling; ofte (eufem.)

:

være noget sløv ell. ubegavet. 21 April . . De
vilde Træer er endnu meget tilbage. Ci<.

1792.(Lyngby-Bogen.l937.267). Efter den
tredie Hudskiftning blive Ormene synligt e'o

tilbage i Størrelse og Udvikling. ilfanM/aci.

(1872).88. Den nye Pige var langsom i det
og . . tilsyneladende noget tilbage i aandelig
Våyikling. JørgenNiels.D.112. jf.: et fattigt

Folk . . langt tilbage for andre Folkeslag i

Kundskab og Konst.Mynst.Tale.(1853).4.
dels (nu sj.) i upers. udtr., som angivelse af
daarlig tilstand: Det er . . noget tilbage for

disse Selveiere. LMWedel.WordingborgAmt.
(1818).7. Byfogden sagde . . at det var
langt tilbage med Folkets almindelige Rets-
bevidsthed. Schand.F.66.

3) om ophævelse af forhold ell. tilstand;

navnlig om udvikling, hvorved tidligere
forhold ell. tilstande paa ny indtræder,
.leg har sendt ham det tilbage. AfO. trække
sig tilbage fra Forretningen. Ludv. bygningen
er bragt tilbage til sin tidligere skikkelse >

kalde tilbage, se kalde 4. 11. || i udtr. for,

at noget bliver til intet, opgives, gaa til-

bage, se gaa 36.4. f blive tilbage (ænyd.
d. s.) som udtr. for, at noget undlades, ude-

lades, opgives. Fly mig dem (o: pengene til

konfekten,) tilbage igien; det maa bie til

en anden gang. Det maa ogsaa blive tilbage

med Chocoladen.ffoift. F^s./.3. || i udtr. for,

at man faar noget igen ell. faar noget

erstattet, (han) gav sig Bekostninger, som
han aldrig begierte tilbage, og aldrig fik

tilhsige. Mali.HG.46. betale Penge tilbage,

som man havde Ismnt. VSO. give, kræve,
levere, tage tilbage, .se I. give 15.is osv. faa
ell. have tilbage: Jeg skal jo have en
Skilling tilbage (0: af pengene til brød).

Holb.Vgs.1.3. Han har faaet sin Søn tilbage

(fra en Reise). F»90. faa sine Rettigheder
tilhsige. Bl&T. jf.: Efter et Par Timers
Morgenslummer havde vor Helt nogen-
lunde faaet sig selv tilha,ge.PalM.IL.II^OO.

II
ønske (sig) noget tilbage, se ønske.

Il
om udvikling til ringere ell. tidligere til-

stand, falde, gaa tilbage, se II. falde

9.21, gaa 36.1 og 36.4. skrue (tiden, udvik-
lingen) tilbage, se III. skrue 4.3.

4) som udtr. for, at noget er efterladt,
levnet, blevet til rest, 4.1) (nu kun i

enkelte forb.) om hvem (ell. hvad) der er

efterladt; navnlig i udtr. for, at man er ene,

har mistet sine paarørende, alle mine Brødre
(er) omkomne for Israels Skyld, og jeg er

ene tilha.ge. lMakk.13.4. jeg er ene tilbage

(Chr.VI: overblevenj som Herrens Prophet.

lKg.18.22. jf. (sj.): han havde glemt sin

lille Søn tilbage, som laae og sov i hans
KammeT.Schousbølle.Saxo.387.

\\
(sml. u.

bet. 2.1 og 4.2-3j i forb. blive tilbage. *Du
er lyksalig — Vi, som blev tilbage,

|
Kuns

vi har tabt ved Kn Lyksalighed. Æw./'iPi^j.

1.138. vi levende som blive tilbage (1819:

overblive; til Herrens Tilkommeise. iT/jes.

4.15(1907). talem.: jeg gaar, men lader

mit rygte blive tilbage, se 1. Rygte 2.i.

II
sidde, staa tilbage, se II. sidde 2-7, II.

staa 49.1 slutn. 4.2) som udtryk for, at noget

er blevet tilovers ell. til rest efter et forbrug,

et fradrag, et tab, en ødelæggelse olgn. *Skal

Jeg Huus i Graven tage,
|
O her er dog

haab tilh&ge. Kingo.SS.IV514. * Roser faa
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der er tilbage
|

I forgro'de Urtegaard.
Grundtv.PS.III.lSO. Trækvogn . . venstre

Stang knækket, kun en Stump tilbage.

PolitiE.Kost€rbU*/il925.2.sp.l. der er ikke
helt tilbage af, se II. hel l.i.

|| (jf. u. bet.

4.1 og 4.3^ i forb. blive tilbage. Lad nu
see, kiere Kone, at du beflitter dig herefter

paa et raeere fornemme Væsen, og at ingen

af de gamle Kandstøber-Nøcker bUr tilbage

hos dig. Holb.Kandst.111. 3. Naar man tager lo

tre fra fem, bliver to tilbage. VSO. der blev

intet grønt tilbage (1871: tilovers^ paa
TTæeTne.2Mos.l0.15(1931). || have til-

bage, (jf. u. bet. 3 og 4.3J have i behold;

besidde som rest. *Jeg vel tilbage har tre

Daler i en Knude,
|
Naar de fortæret er, saa

er det med os ude. Uolb.Paars.27. *Jeg kun
Erindringen har nu tilbage;

|
Gud! lad mig

aldrig, aldrig tabe den! Boeges./¥28. *Se
dem, du (o: Dannebrog) har tilbage!

|
De 20

blusse ved dit ^a.vji.Ing.RSE.II.189. talem.:

han havde kun een mand tilbage, og han
græd, se u. glædelig 1. || lade tilbage, se

IV lade 2.8 (og Sten 3.3). 4.3) som udir. for,

at noget endnu ikke er udført, oplevet
ell. sket. (især efter være og blive^. det er

(1907: staar^ tilbage, at Nogle skulle ind-

gaae til den (evige hvile). Ilebr. 4.6. *Snart
naae vi den Kamp os endnu er tilbage.

Pram.Stærk.294. »Tolv Skridt er kun til- 30

bage, saa bryder Klippen af
|
Og sænker

brat sin Steenvæg i Afgrundens Grav.
Aare8tr.SS.III.26. Tilbage var nu kun at
give Brudeparret . . Brod og Vin. Tretow-

Loof.PaaJagtiRumænien.(1904).67. \\ i udtr.

som der er intet andet tilbage, der er

kun den ene mulighed ell. udvej. Uolb.Metam.
)(3'(se u. reste I.2). intet er tilbage uden at

overgive sig paa Naade og Vnaade. Kampm.
Chrl11.203. »Kun eet er tilbage:

|
At til- 40

kalde Hjælp fra vort UilitæT.KaiHolb.ZH.
21.

Il
t forb. m. have. Jeg har kun nogle

faae Liiner tilbage (at skrive). Holb.Stu.11 .8.

•Du (0: Danmark) endnu har det beste til-

bage. Orund/r.P.S'.F//. 45. jeg har nu kun
tilbage at takke Dem

j t udtr. m. henblik

paa døden: Je er itte saancn syg . . men jeg

er saa træedt . . Hvorlænge mon man vel

kan hå tebages? 6'rad. A'.5P. han har ikke
lang tid tilbage (at leve i)

j || (ikke) lade 50

noget tilbage at ønske, se IV lade 2.8.

5) som udtr. for, at en hatidling ell.

adfærd gengældes med en tilsvarende.
Dette skref Hun til Sine Sønner, Men, dend
ældste af dennem . . skref tilbage, at (osv.).

Rasm\Vinih.S.69. Lad de Store kun foragte

08, vi foragter dem tilbage. VKcd.Z).*7.
Han havde vovet at hilse, og hun hilste til-

bage. Z/<?ctFi«cA«r.//A/. 2/2. give en hilsen

tilbage, spørge, svare tilbage, se I. m
give 16.18 osv.

6) uden (udpræget) forestilling om be-

vægelse, om retning bagud. 6.1) (jf. bel. l.i^

i al alm. •Begjærlig satte han Flaskens Hals

I
Til Munden, lænet tilbage. Hr2.Z).//.229.

hans pande falder ell. skraaner for meget
tilbage > hælde, ligge tilbage, se II.

hælde 2.3, I. ligge 35.i. 6.2) overf., om maal
for syn ell. (jf. bet. Q.s) tanke. Naar vi skue
tilbage paa vort henrundne Liv. VSO. Vi
kan fra de foreliggende kilder slutte tilbage

til ældre sagnformer. 40ir.D/2,/.7. Endnu
et Blik tilbage til det kendte Gaardsrum
med alle de kære, kendte, beskedne Gen-
stande. Jørgf.Lit;.F//.235.

II
huske tilbage,

lade tankerne beskæftige sig med det forbi-

gangne. Hauch.III.39. han kunde huske
langt tilbage. Han beskrev, hvorledes den
hele By havde været tilmode, dengang Fre-
derik den Sjette kom til YeTden.sa.MfU.37.
se ogs. u. huske 2 slutn. længes tilbage
til et sted, se I. længes 2.2. se (sig) til-

bage, se se 10.6 og 11. 17. tænke (sig)
tilbage, se tænke. 6.3) overf., om tids-
forhold, angivende, at noget er foregaaet for

en tid siden, giver Agt paa Tiden fra denne
Dag og tilbage (Chr.VI: tilforn; 1931 afvig.).

Hagg.2.15. det jyske Navn Skammel . . fin-

des ret ofte i Kilder tilbage til Midten af

det fjortende Aarhundrede.Oi^rus.LtW.PO.
række tilbage, se III. række 3.2. || efter-

stillet en nærmere bestemmelse. Fyrgctyve
Aar tilbage stod her . . den gamle ærværdige
RidderhoTg. Blich.(1920).XIX.124. paa en
Tid, da Munkeherredømmet allerede tvende
Menneskealdre tilbage var tilintetgjort. sms<.

XXVII.63. Fra et Skib, som en Tid tilbage

var strandet, var der blevet noget Gods
„tilovers", og man gjemte det her. Goldschm.

VII1.375. ligge en tyve aar tilbage, se II.

ligge 36.3. langt ell. længere tilbage (i tiden),

se lang 4.1 og u. Tid 20.4. jf.: (Mariavisernes)

Forudsætning er længst tilbage Troubadour-
poesien. 02*'ms.Z/t<<.269. for (mange) aar
tilbage, se IV for 3.8. ;/..• H. underrettede

mig allerede for noget tilbage, Z>racAm.

(Brandes.Br.11.215). *jeg lider
|
som den

Gang for længe tilbage I Jørg.Af det dybe.

(1909).26.

tilbajse-, t ssgr. (sj. ba^e-. se tilbagc-

lægge>. t alm. udtalt (tel'ba'qe-J m. bitryk

paa 2. led samt stød, hvor dette lydligt er

muligt (undt. i subsi, som I. Tilbage-rejse,

I. -8kuc>
II

især til tilbage 1; af ssar.'ne

er de fleste (part. af) verber ell. vbs. ||
ved

siden af de verbale ssgr. m. tilbage findes

som oftest forb. af det usatnmeruaUe verbum
m. tilbage; ssgr. bruges især i overf. anv.

(sml. fx. holdo tilbage: tilbageholde, slaa

tilbage: tilbageslaa, tage tilbage: tilbage-

tage) ell. tilhører især skrifttpr. \\ af de

mange ssgr. er kun de vigtigste medtaget ndf.;

af mere tilfældige ell. letforstaaelige ssgr. m.
tilbage 1 kan nævnet: Tilbage-bevægelge,

-fjed, -fje(d)rin^, -flyde, -fragt, -færgning,

-hente, -hop, -jage, -kyse, -køre, -kørsel,

-ledning, -mane (se III. mane^, -manøvrere
(se manøvrere 1.8^, -pas (se II. Pas^, -række.
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-sejle, -skin, -skinne, -slynge, -slæbe, -strække,

-strømme, -styrte, -sving, -transport, -van-

dre; til tilbage l.i og 6.1 ssgr., der betegner

hældning bagover, bagudrettet stilling: tilbage-

børste, -knække, -krummet, -kæmme, -rede,

-rettet, -slænge; til tilbage 3, om (forsøg

paa) genoprettelse: tilbage-erholde, -erobre,

-erhverve(lse), -fordre, -kræve, -skaffe, -vinde.

-ad, adv. (jf. ad A. 4 samt bag ad (u. III.

bag h), fremad; især dial.) I) (mods. fremad 10

2.2) d. s. s. tilbage 1. fra det sidste (skaft)

gaaer (man ved strikningen) tilbage ad.

Manufact.(1872).174. „du sidder jo ogsaa og
puster af al Magt tilbage ad, T.," vedblev
han til denne, der kjørte baglængs (i toget).

PalleBister. En Juleferie. (1888). 160. OrdbS.
(Fyn). 2) overf., d. s. s. tilbage 6(2-3). et

Menneskes Erfaring er meget begrændset
især tilbagead i Tiden. OMøll.NutidensFri-
tænkeri.(1881).27. et Liv, der væsentligt ser 20

tilbage ad, væsentligt hviler i Mindet, sa.

GK.13. t -beholde, v. [2.i] (jf. ty. zuruck-
behalten) beholde hos sig; bevare i sin besid-

delse; tilbageholde (1). de værfvede Krigsfolk

. . blefve alle tilha,geheh.olden. Slange.ChrIV
895. -betale, v. [3.i] vbs. -ing. m. h. t.

(indbetalt) beløb: levere tilbage til ejeren;

ogs. m. h. t. laan (gæld): betale. Amberg.
Understøttelse af Fattigvæsenet, som ikke

er enten eftergiven eller tilbagebetalt. Grundl. 30

(1849).§35. Laans Tilbagebetaling. J^agre.^

721. -blik, et. [6.2] (jf. -synj det at se

(sig) tilbage; blik rettet bagud; nu næsten

kun overf.: blik ind i, betragtning af svunden
tid; overblik ved slutningen af en foretagen

undersøgelse, udredning, over hovedpunkterne

ell. resultaterne. Mangfoldigheden af Udsigter,

Fremsyn og Tilbageblik (0: under indfarten

til Venedig). Bagges.Skiidd.31. en blaa Taage,
som gjorde Tilbageblikket meer og meer 40

utydeligt. CBernh.V1.286. Kaste vi nu et

tilbageblik paa, hvad vi har funden hos

. . disse to iorisuttexe.EBrunniche.Hjærne-

svulsternesBehandling.(1903).53.
||

(sj.) hen-

blik, at skrive sine venskabeligste Breve
. . med et bestandigt Tilbageblik paa det

store Publikum. Sander. (Egeria. 1, 1. (1804).

198). (3 -blive, v. [-ibli'va] vbs. (nu næppe
br.) -else (LTid. 1744. 487. JBaden.DaL.).

(jf. ænyd. glda. tilbage blive ; næsten kun i 50

part.) I) [2] ikke følge med; udeblive; ogs.:

forblive. JBaden.DaL. Da jeg . . havde gaaet

. . i to Timer, begyndte jeg at bhve opmærk-
som paa de andres Tilbagebliven.5agr^es.L.

11.18. *skal vi ikke trække Straa,
|
Om

hvem der skal tilbageblive?Oe/iL//.i62.
||

part. tilbageblivende brugt som adj. Holb.

DH.I.120. (det daarlige vejr) blev Signalet

til Opbrud for mange Gæster . . Men det
bragte de tilbageblivende nærmere sammen, eo

Bierfreund.FN.132.
||

part. tilbagebleven
bru^t som adj. ISam.13.15(1931). spec. (1. br.)

overf.: som staar tilbage i udvikling; som
staar i stampe; uudviklet. (Louvains bibliotek)

var et i mange Henseender tilbageblevet
Provinsbibliotek. KLars. (Pol.^/»1921.8.sp.3).

Fremhævelsen af København som den nye
Lærdoms- og Kulturby paa Bekostning af

de tilbageblevne „provinsielle" Stiftsstæder.

OFriis.Litt.182. om person: (hun) var for

tilbagebleven og hjælpeløs til at dele noget
Ansvar med ha,m. Branner. Legetøj.(1936).233.
VorUngdom.1944145.191. 2) [4] blive efterladt;

blive til rest. Torn-Gierder (som) ere tilbage-

blevne efter ophakket Skovkrat. JPPrahl.
AC.97. *Dræb hele Jordens Blomsterhær,

I

Dens Dronning dog tiVoa.ge\Ai\ex. Bagges.
Ungd.II.37.

\\
part. tilbageblivende brugt

som adj. Materialerne fra de nedrevne Kir-
ker skulde . . anvendes til de tilbage-

blivendes „Bygning og Forbedring". Macke-
prang.L.150.

j|
part. tilbagebleven brugt

som adj.; dels om person: som er blevet til-

bage, især efter en andens død; efterladt;

overlevende, hvergang Hovedmændenes Antal
saaledes formindskedes, voxede de Tilbage-
blevnes Hevngjerrighed./ngr.ZJ5.//.4. Dagen
efter rejste han saa. I den første Tid blev
han haardt savnet . . for Alting var ligesom
gaaet i Staa for de to Tilbageblevne (0:

hans legekammerater). JPJac.(1924).II.74.
3Mos. 10.12 (1931). dels om ting: som er

blevet til rest, tilovers. De fra Negerne til-

bageblevne Straaer sammenrives. JPPrahl.
AC. 80. de stærke tilbageblevne Rester af

Mæcenas Pallads. OeRJ5r.///. 255. Bl&T.
-bringe, v. [-|bren,'a] vbs. -else (LTid.
1725.219. Brandes.IV.379) ell. (1. br.) -ning

(jf. Tilbagebringningsfjeder. Bl&T.). I) [1]

(sj.) bringe med sig hjem; hjembringe, (disse

rejsende) tilbagebringe den Forestilling, at

Belgien er et væsentligen fransk Land.
Schiern.HS.1.261. 2) [2] (vel dannet efter

-lægge 3; sj.) tilbringe (3). Da de nu vare

komne ind i Hiertet af de sorte Klipper,

syntes Sancho, at de ikke aliene kunde
tilbagebringe (Lieb.DQ.I.182: tilbringe^ Nat-
ten deT.Biehl.DQ.il.20. 3) [3] bringe noget

til det sted, hvor det hører hjemme; føre

tilbage; i videre anv., m. h. t. tilstand:

genoprette. Tilbagebringe det Sta.alne.vAph.

(1764). *Rolighed tilbagebringes skal,
|

Hvad Offer det end koster. Ing.M.102. JOlr.

(DGL.I.479).
II

m. h. t. person. JBaden.
DaL. *Ei Taarer ham (0: den døde) tilbage-

bringe. FGMyZ».//.255. overf.: Tilbagebringe

fra Yi[dia,Telse.vAph.(1759) . -bøje, v. [1,

6.1] [-|b(i)i'a] vbs. -ning (Eeib.Pros.III.225.

VoreSygd.IV.196) . (næsten kun i perf. part.

og som vbs.) bøje bagover, tilbage; faa til

at indtage en bagoverhældende stilling. En
Ko med tilbagebøiede HoTn.VSO.1.429.
(hun) blev siddende i sin tilbagebøjede Stil-

ling. Schand.UM. 123. Herrecykle . . For-

gaflen noget tilhagehøiet. PolitiE.Kosterbl.*^s

1923.2.sp.l.
II

(bot.) om plantedel, navnlig

om blad, gren. Tilbagebøjet Blad . . naar

Bladet er saaledes bøjet nedad, at dets
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Spidse er nærmere ved Jorden end dets

Grund. CGRafn.Flora. 1. 64. Rostr. Flora. /."

(1943). 196. -danne, v. [3] [-,dan'a] vbs.

-else. (fagl.) vist kun i pass. (og som vbs.):

omdannes til sin oprindelige tilstand; spec.

(biol.) om væv olgn.: skrumpe ind. Mdsskr
Dyrl.LVI.315. -datere, v. [6.3] vbs. -ing
(HBrix.AP.II.286). (især hist.) sætte, tids-

fæste til et tidligere tidspunkt end det rette;

aniedatere. Bråndes.V111.329. AFriis.(Tilsk. 10

1921.1.110). -drage, t;. [1] [-|dra?qo] vbs.

•ning (s. d.). (;/. ænyd. tilbagedragelse ; sml.

-trække; 1. br.) bringe, føre i en stilling

længere tilbage; trække tilbage; fx. (jf. III.

sænke 3.3; fon.) m. h. t. lyd: artikulere læn-

gere tilbage i munden. MKrist.N.45. Tilbage-

dragning af vokalerne foran r-forbindelser.

Vi har set, at visse r-forbindelser øver en
meget stærk tilbagedragende indflydelse

på vokalerne. 80.^,5.207. -dragning, en. 20

[-|dra'qneri] (1. br.) vbs. til -drage (og drage

tilbage). MKnst.FS.207 (se u. -dragej.
||

(jf. drage sig tilbage u. III. drage 2.i) om
retræte, tilbagegang. Bl&T. -drive, v. [1]

[-|dri'va] vbs. -else (vAph.(1759). JBaden.
DaL.) ell. -ning (vAph.(1772).III. Amberg.)
(glda. (part.) tilbagedrøffuen ; nu sj., dadlet

i Høysg.S.310) drive tilbage; jage bort;

navnlig m. h. t. angriber, fjende: drive paa
flugt, i Kastningen (maa man have) Vinden 30

imod sig, paa det Vinden kan tilbagcdrive

Avnen og Støvet.JPPrahl.AC.82. * Hendes
hulde Blik , .

|
Lokker og tilbagedriver

|

Lige stærk hver vovsom Ua.a.ad. Bagges.IV
10. Tilsidst . . stormede Fjenderne, een Gang
bleve de vel tilbagedrevne. //aMc/»./.479. (sj.)

tilbagekaste (2). Tilbagedrive . . som Lys og
StTBia.l(iT.vAph.(1759) . \\ overf.; dels m. h. t.

plan olgn.: forstyrre; tilintetgøre; dels m. h. t.

argumf'nt olgn.: gendrive. Jeg blev da begieret 40

at tilbagedrive disse Calumnier med et For-

svars Hkrift. Overs. afHolbLevned.211. han
(søgte) med Magt at tilbagedrive sin Søns
Anslag. Schousbølle. Saxo. 287. -drivelig,
adj. [-idriWali] (sj.) som (kan) drives tilbage;

jf.: den utilbagedrivelige Sværm (af
passam rer, der vilde hjem). Thiele. Breve.45.

-fald, et. vbs. til -falde ell. (navnlig) falde

(II.9.21) tilbage. I) (nu sj.) om fald, bevæ-

gelse tilbage mod et (udgangs)punkt. vAph. 50

(1759). Kuglen var enten mat eller den . .

havde slaact imod et Træ og ved Tilbage-

faldet slog hen paa m\^.Cit.l850.(Breve fra
da.Krig8mænd.(udg.l873).215). \\ om tilbage-

kastning af lys. Junge.280. 2) (jf. tilbage 3;
sj.) det. at en ting vender tilbage til sin op-
rn,d'h,ir ejer; hjemfald. Bl&T. 3) (jf. falde

nlli.c'. :} (u. II. falde 9.2i)) om tilbagevenden
til tiiUiiiere, ringere tilstand; dels om gen-

'jjdiiif, I,,' af gamle forestillinger ell. vaner; 60

spec. (jur.) om det forhold, at en straffet per-

son begaar nye forbrydelser (S&B. JurO.
(1934). 146). Bispen . . vilde paalægge ham
en alvorlig Bod for dette sit Tilbagefald til

Hedenskabet. i/aMc/».Y38(?. Han saa oldinge-
agtig ud, hans Forældre maatte have faaet
ham i deres Alderdom ved et Tilbagefald til

en gammel Ysine.JVJens.D.103. dels om for-

værring af ell. nyt anfald af sygdom: Ing.VS.
11.138. Det var just . . i Slutningen af Juli

Maaned, da Feberen blev sat. Det kom nu
især an paa at hindre et Tilbagefald. Winth.
VII1.205. Panum.517. -falde, v. [-ifal'a]

vbs. jf. -fald. (især i part.). I) [1] falde bag-

over; falde tilbage (1). JBaden.DaL. \\ navn-
lig (jf. tilbage 6.1^ m. tanke paa retning,

i part. tilbagefaldende, (en) Dame med
spids Næse, tilbagefaldende Hage. Scftand.

IF.138. en Toupet uden Skilning, efter

Kunstnerfacon, med tilbagefaldende Haar.
Haararb.64. 2) [3] (sj.) falde, gaa tilbage til

den egentlige, oprindelige ejer; hjemfalde.

JBaden.DaL. 3) [3] (1. br.) igen komme i en
daarligere tilstand; faa et tilbagefald (3).

JBaden.DaL. Det er navnlig i den nærmeste
Tid efter den første Forbrydelse, at Faren
for Tilbagefald foreligger, og er ogsaa her
størst for de yngre Forbrydere; i selve Be-
gynderaaret tilbagefalder saaledes i Alders-

klassen under 18 Aar ca. 11 '/<> Mænd.SaL*
XXI11.467. tilbagefaldne Forbrydere. sms<.

468. -falds -feber, en. (til -fald 3;
;'/. -falds-tyfus; med.) tyfuslignende sygdom
med høj feber, hvis symptomer gentages 4-5

gange med visse mellemrum (Typhus recur-

rens). NordConvLex.*V.711. VoreSygd.II.140.

-falds-ret, en. (til -fald 3; jur., foræld.)

hjemfaidsret. Schytte.UR.II.261. -falds-
tyfus, en. (med.) d. s. s. -feber. Panum.
607. VoreSygd.I.406. -fart, en. [1] (1. br.)

bevægelse, rejse tilbage fra et sted; hjemfart

(1). Tiden baade for Henfart og Tilbage-

fart udgjorde . . en halv Snees Minuter.

VThist.TVII.275. PHans.H.128. jf.: Siæ-

Icnes tilbagefart i Creaturerne, for der at

blive aldeles udlnttrede. LTid.1732.62. -for-
melde, V. [6] (nu næppe br.) tilbagemelde

(2). MR. 1797.848. Foranlediget ved det

kongelige Danske Cancollies Skrivelse . .

undlader man ikke at tilbageformclde, at

(osv.).smst.l812.385. -følge, v. f-iføl'qo]

spec. [3]: f returneres vedlagt, indlagt (i brev

olgn.). For dennes Communication takker

jeg underdanigst og lader den derhos til-

bagefølge. ^rVam.^rew./OC. man (har) ladet

denne herved tilbagefølgendo Prøveskede
forsyne med Collegiets Prøvesegl. Af/i. 2S47.

40. -føre, V. [1, 3] [-ifo'ra] vbs. -ehe
(JBaden.DaL. Rigsdagst.F. 1905l06.sp.5620)
ell. (1. br.) -IiiK (./ernbaneT.'*/tl934.10.8p.l)

ell. (1. br.) -førsel (vAph.(1759). $e oga. u.

bet. 2.^). {jf. ænyd. tilbageførelse; H), t alm.

spr. anvendes føre tilbage) I) bringe, føre

noget tilbage til et sled (hvor det hører til).

Tilbagefører til Vogns, til ^Vih^.JBaden.DaL.
Fanger, der er overflyttet til Anstalten ved
Sønder Omme, kan, naar de . . skønnes
uegnede til Behandling i denne Anstalt . .
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I

tilbageføres til Afdelingen i Statsfængslet i

Horsens. Anordn.NrJ39*U1936.§34. 2) overf.

2.1) sætte noget i tankeforbindelse med; vise,

at noget gaar tilbage til, har sin oprindelse

fra noget andet; (alm.:) føre tilbage. Andre
(efterstavelser som „-er'V ere vanskelige, ja

ofte umulige at tilbageføre til deres op
rindelige, materielle Betydning. Heib.Pros

VIII.402. (tøjets „forbrænding") kan tilbage

føres til 2 forskjellige Aarsager. Jl/anM/ac<

(1872).274. 2.2) m. h. t. tidligere form ell

tilstand: bringe tilbage; genoprette; ogs. (jf

bet. 2.1^ m. obj., der betegner det, der føres

tilbage. JBaden.DaL. (agitatorerne) ere til

Besvær for dem, hvis Kald det er at tilbage-

føre ordnede Forhold. Le/jm./.1^4. naar han
ved den nævnte Lovs Ikrafttræden hindres

heri (o: at faa tinglyst adkomst paa ejendom-

men), maa (han) have Krav paa Tilbage-

førsel af de af ham som Vederlag ydede Præ- 20

stationer. Ugeskr.fRetsv.l945.A.611. -gaa, v.

[1, 3] vbs. jf. -gang. (næsten kun i præs.

part. og som vbs.) gaa tilbage. I) (sj.) i al

alm. vAph.(1759). hele første Trefnings

(0: slaglinies) samtidige Tilbagegaaen bag
anden (0: ved tilbagetog). MilConv.V111.122.
frem- og tilbagegaaen, se u. fremgaa l.i.

II
om tilbagevenden af ell. til tidligere forhold

og tilstande, vor egen subjective Tilstand

(gør) sig gjeldende under den objective Be- 30

stemtvorden i vor herunder indtrædende Til-

bagegaaen i os sel\.Sibb.Psychologie.(1843).

124. det Beløb, der i Form af Jubilæums-
gratialer, Begravelseshjælp (osv.) er tilbage-

gaaet til Medlemmerne. Jerni!>aner.'*/io2939.

15.sp.2.
II

være i tilbagegang (3). *Dit Frem-
skridt, raske (0: moderne) Tid! al Roes for-

tiener;
I
Men ogsaa da, naar du tilbagegaaer?

Oehl.XXIII.91. 2) part. tilbagegaaende
anv. som adj. 2.1) om bevægelse: som er aq

rettet bagud, gaar baglæns. vAph.(1764). Re-
culere. Den tilbagegaaende Bevægelse, et

Skydevaaben erholder, naar Skuddet gaar

ai. Funch. MarO. 11.111. Stranden selv var
en Tumleplads for de indstrømmende og
tilbagegaaende, hvirvlende og fraadende
Bølger. Goldschm. VIII. 336. tilbagegaaende
Flammer fra Fyret. DampLok. 88. (gliderens)

frem- og tilbagegaaende Bevægelse.
Ursin.D.141. LokomotivT.1938.150.sp.2.

\\ 50

(jf. tilbage 6.1^ som udtr. for en linies ret-

ning, en lav, tilbagegaaende 'Pa.nåe. Etlar.

DV.2. 2.2) (sj.) overf.: som er i tilbagegang

(3) ; hvis udvikling er standset, et lidt tilbage-

gaaende fint Hiem. KarlChristensen.Stærke

Magter.(1907).18. D&H. -gane, en. vbs.

til -gaa (og gaa tilbageø, i) [1] (mods. Frem-
gang 1) om tilbagegaaende bevægelse (til-

bagerejse, -venden). Gram.Nucleus.552. *Viis

os til Beras Gaard, og skaf os fri
|
Tilbage- 60

gang med Svar, I gode SvendeWehl.VI.155.
hen- og tilbagegang, se Hengang 1.

II
om troppers tilbagetog; ogs. i billedl. anv.

Samfundet.'^UWOO.l.sf.l. Russerne var under

Tilbagegang mod ^molensk. NatTid.*lil941.

12.sp.l.
II (jf. Arbejds- (1), Dødgang;

om en maskines tilbagegaaende bevægelse

(hvorunder der normalt ikke udføres arbejde).

Maskinen har hurtig Tilbagegang, omtrent
dobbelt saa stærk som Fremgangen. FcerA:*

Mask.137. \\ uden (udtrykkelig) forestilling

om bevægelse, om retning; fx. (bygn.) om over-

gang til en bagved liggende bygningsdel, den
stigende Gesims paa Fordakningen er skilt

fra Hængeplatten ved en skraa Fuge med
Tilbagegang i denne. Priskurant f.Stenhugger-

faget.(1898).7. 2) [3] (jf. u. gaa 36.4 slutn.;

jur.) om det forhold, at en handel ophæves,

en kontrakt olgn. gøres ugyldig. Lassen.SO.
894. JurTidsskr.1931.69. 3) [3] (jf. u. gaa
36.4 beg.; mods. Fremgang 3) udvikling mod
en ringere tilstand; nedgang; ogs. (hos sprog-

rensere) om reaktion (3.2) (Selmer.FO.II.

570. D&H.). Staternes . . Fremgang eller

Tilbagegang . . beroer paa Statsembedernes
FoTvaltning. Mall.G.36. Grundtanken er den,

at Menneskeslægtens Fremgang i Kultur er

Tilbagegang i Gudsfrygt. Brandes.Z/.37i.
hans Forretning er i Tilbagegang. Lwdv.
stil(le)stand er tilbagegang, se Stil-

stand 4. -gangs-mand, en. (til -gang 3;

hos sprogrensere, sj.) bagstræver; reaktionær.

Selmer.FO.II.570. sure Tilbagegangsmænd,
der kun tænkte paa at standse alt vi-

dere RefoTmaTheide.AMeyer.EtFolk,dervaag-
ner.(1895).196. HBegtr.DF.IV.274. -gangs-
punkt, et. (til -gang 1; mat.) d. s. s. I.

Spids 3.1. Sal. XV1. 498. -give, v. [3]

[-igi?v9] vbs. -else (Holb.DH.1.473. Lassen.

SO.103) ell. (nu næppe br.) -iiing (vAph.

(1764)). {jf. ænyd. tilbage give; CJ (ell. jur.))

give (1.16.18) tilbage; give igen; levere tilbage;

navnlig om gengæld ell. erstatning. Oehl.Er.I.

205. hver skal tilbagegive (Chr.VI: igien-

give; 1931: erstatte^, hvad han er skyldig,

4MOS.5.7. AxMøll.F.II,2.204. \\ billedl. »kan
end Graad Dig (0: en afdød) ei tilbagegive

|

skal dog dit Navn os evig æret blive. Trojel.

11.92. En Drøm om en Guldalder er blevet

tilbagegivet os. IsakDin.FF.494. (sj.) retur-

nere (2.2), give igen paa (bemærkning). Om en

Æresfornærmelses Tilbagegivelse. TGJørgen-
sen.ASØrstedsomDommer.(1928). 122. -hold,
et. vbs. til -holde (ell. holde tilbageø. I) til

-holde 1: tilbageholdelse. MO. D&H. \\ Blære-

steene kunne foraarsage Urinens Tilbagehold.

Herholdt.(PhysBibl.I.lO). \\ især i ssgr. Til-

bageholds-ret ('o; tilbageholdelsesret). Ugeskr.

fRetsv.l921.A.63. VindingKruse.E.1953. 2)

(sj.) til -holde 2: tilbageholdenhed, (jeg maa)
bede Dem, at De uden Tilbagehold vil til-

skrive mig alle de Erindringer, Tvivl, ja

selv Bebreidelser, der maatte ^gge Dem paa

Hjerte. Ørs<.Br./.7. Overalt mødte jeg, som
. . Fremmed, et vist Tilbagehold strax.

Rørd.HS.103. -holde, v. [2] [-ihmVd] vbs.

-else (s. d.) ell. (nu sj.) -ning (Cit.1798.

(Lyngby- Bogen. 1937.272). Chir. (1845). II.
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126). jf. -hold. I) (jf. -beholde; især Q) ell.

fagl.) hindre i at komme bort, i at bevæge sig

fra et sted; holde tilbage; spec. om berøvelse af

(bevægelses)frihed. *en Skiæbne eller Aand
|

. . tilbageholdt min Haand,
|
Da jeg . .

|
Be-

sluttede at doe. Wess.8. 'det lærde Lune,
|

Der her i Persien mig tilbageholdt,
| Mens

du i Kongens Selskab fulgte Hæren. PalM.
VI.46. Ligeledes tilbageholdes de (rekrutter),

der i Hjemsendelsesøieblikket ere indlagte lo

paa Sygehus, eller som skulle afsone en Straf.

Tjenesteregl.20. en særlig Anordning, der til-

bageholder forkullede Papirstumper. fiii^Z?.

1936.109. i forb. m. fra: hindre i (at gøre

noget); afholde fra. Ogsaa tilbageholdt mig
. . en vis beskeden Stolthed fra .'. at nærme
mig de i'eTsoner. Bagges. L. 1.342. den danske
Ærkebisp

|
Tilbageholdtes uklogt fra hans

Pligt
I

Bag Stængerne om Eders Fangehul.
Boye.PS.II.39. \\ m. h. t. legemlig funktion, 20

^gpec. legemlige af- ell. udsondringer, dette ny
lygdoms-Tilfælde, Urinens Tilbageholden.

\Herholdt.RH.5. (mælken) tilbageholdes i Ywe-
tet. Landbo.

I

II.779. sidde med tilbageholdt

lBoste.Soya.Smilsaal(1944).184. || m. h. t.

slag af følelseslivet, meddelelse af tanker

ilgn. Jeg beder enhver Læser . . at tilbage-

holde sin endelige Dom over de foregaaende

iBladc indtil Reisens Ende. Bagges. L. 1. 18. Jeg
Itilbageholder ethvert Udbrud af min . . 30

tBeundring for dette Digt. Brandes.IV9. Hun
uande ikke tilbageholde et Skrig. AaDons.S.
\214. næppe kunne tilbageholde et smil, se

Imil 1.
II

bevare i sin besiddelse; beholde hos

i$ig; isat: beholde ell. tilegne sig noget, som
nilkommer andre; ogs.: forholde, imod dem,
|iom med vold tilbageholde (1871: nedtrykke^
Idag-lønnerens løn. Mal. 3.5 (Chr. VI). Opta-
[geren (af kreaturer, der gaar paa forbudte

lliirækninger) er . . berettiget til at tilbage- 40

[holde saamangc af de optagne Kreaturer,

fciom behøves til at udbringe M ulkten. Z>ov**/»

\J867.§19. 2) (sj., jf.: „usædv." Levin.) refl.:

[kolde sig tilbage; ogs.: være tilbageholdende.

f*AIt har jeg fulgt med et opmærksomt Øie,
|

Endskjøndt jeg mig tilbageholdt i Mængden.
Heib.Poet.III.98. 'eders Medbeiler, sotn før

sig stille
I

Tilbageholdt. «ms<./V:3;5. -hol-
delse, en. [-ihmral.so] (jf. -hoXå) vbs. til

-holde (ell. holde tilbage/ I) (iscer jur., 50

emb.) til -holde 1. de 3 Franske Battailloners

Tilbageholdelse i Rnslainii. LTid. 1735.380.
Din ulovlige Tilbageholdelse af Billedet.

Bergs. I'/'.447. lA)vNr.l45**l»1920.§31. \\ her-

til Tllbai;oholdel8es-ret (a: en besidders ret

til at holde rn ting tilbage, indtil en vis for-

dring er betalt ell. en ydeUe erlagt. LovNr.61
**i»1872.§2. Arbøl.Næringsloven.(1940).294).

2) t til -holde 2: tilbageholdenhed. (Augustus)
betionte sig af sin Myndighed med saa me- 60

gen Beskedenhed og Tilbageholdelse. l'olPhys

Mag.VIII.151. Horreb. 1 1. 172. -holden,
part. adj. [•^)\(n\\9)n\ (egl. perf. part. til -holde

(2) ell. holde sig tilbage; t rigsspr. mindre br.

end tilbageholdende, hvormed det i best. f. og

ftt. undertiden sammenblandes) tilbageholdende

(2). Dulcinea er saa tilbageholden, at hun
ikke vil have at nogen maae vide det mindste
af hendes Tilhøielighcd.Biehl.DQ.II.153. Da
Baggesen kom til Paris, havde jeg foresat

mig at være kold og tilbageholden imod ham.
Oehl.Er.II.148. (han) udfrittede os om vore
smaa Ønsker . . heri var jeg meget tilbage-

holden. i^rM//etft.i<7Lw.*/.27. der var kom-
men noget stundesløst over ham og dertil

. . noget tilbageholdent, næsten sky. Pont.

LP.VIII.219. Siden da har Tyskerne taget
selv, og de har som bekendt ikke været til-

bageholdne. Pol.^^U1945.1.sp.4. Feilb. -hol-
dende, part. adj. [-|h(ol'9na] {egl. præs.

part. af -holde ell. holde (sig) tilbage; //. -hol-

den) I) (sj.) til -holde 1: som holder noget

tilbage, standser, dæmmer op for noget, endnu
i lange Tider vil Adelen være en nødvendig
tilbageholdende Kraft mod Tidens iltre Ke-
iormiver. Schand.UM.25. 2) til -holde 2:

som holder sig i baggrunden, ikke trænger sig

frem; beskeden ell. undselig; ofte: som ikke

giver sig fuldstændigt til kende i sin tale, op-

træden osv.; forbeholden; reserveret; retiré;

ogs. om tale, optræden osv. Habor var frie i

sin Omgang med alle. Med Prindsessen aleene

var han noget tilbageholdende. Suhm.(Sk
Vid. XII. 108). hun (var) meget tilbagehol-

dende og ordknap; og talte til Ingen ved
Bordet uden først at være tiltalt. Blich.

(1920).XXIV134. den lykkelige Fader (mod-
tog) den anden, mindre heftige, unge Mands
inderlige, men mere tilbageholdende Kjær-
lighedstegn. /n9.£/'\K///.i2. Som Udenrigs-
minister var Hall meget diskret og tilbage-

holdende, og vi pumpede ham forgjæves.

Birkedal.0. 1.79. han var kejtet, tilbagehol-

dende, genert.Soya.HF.48. tilbageholden-
de procedure, (jur.) procedure, hvorved en

ell. begge af parterne ikke udtaler sig bestemt

ell. utvetydigt, men optræder forbeholdent.

Huruntz.LovomRettensPleje.(1939).370.
\\

(sj.)

om ting: af uanseligt ydre; beskeden. Jagt-

pavillonen (var) et henrivende „maison de

plaisance", tilbageholdende udadtil, indven-

dig smykket i en levende og graciøs Ro-
cåiUe-i>til. KlHng.(Kulturminder.l942-43.108).

-holden-hed, en. (til -hoiden(do)^ del at

være tilbageholdende (2); beskedenhed; for-

beholdenhed; reserverthed. Ew.(1914).IV284.
hvo som uden al Tilbageholdenhed stedse

rykker ud med alle sine Følelser . . er ingen

ægte Srandinaver.//etft.7'ro.?.///.272. Ingen

stiv Tilbageholdenhed (Brandes. K.203: Re-
servercthed) som i England. Brandes.IV142.

(sj.) jf. -holdende 2 slutn.: Billedet har en
Noblesse, en Tilbageholdenhed, der er sjæl-

den hos Moller. Klling. HP. 10. -kald, et.

vbs. til -kalde ell. kalde tilbage
; fx. (jf. kalde

1.1 og 2.4 samt tilbage l.i (sp.ll90*'); tclef.)

om opkald under en samtale af centralen ell,

et lokalnummer v. hj. af en sanlig ledning.

XXIII. Rentrykt */• IM« 76
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HFB.1936.158. \\
(sj.) til -kalde 2. Tilbage-

kald af Fuldmagt. //a(7e.'i3^6. -kalde, v.

[3] [-,kal'9] vbs. -else (LTid.1725.630. Kierk.

VII.539. VindingKruse.E.771), jf. -kald.

(ænyd. d. s.; jf. kalde (4.12) tilbage) I) (nu
1. br.) ved kalden (søge at) bringe en til at

vende tilbage; kalde tilbage; ogs.: bevirke, at

en vender tilbage; hjemkalde. Landfolket, der

var . . hiemforlofvet, var . . igien tilbage-

kaldet. »Sian^e.C/ir/YSS?. VSO. m. h. t. afdød: i_o

*Vi Jer ej tilbagekalde,
|
Græde ej ved Eders

Gia.v.Abrah.(Sander.Odeum.706). i forb. m.

fra: vAph.(1764). jf.: Dette Tilfælde ansaae

de derfor ikkun som en Opfyldelse af Spaa-

doramen; det bestyrkede dem altsaa i en

Vildfarelse, fra hvilken det burde have til-

bagekaldet dem. Basth.JH.III.274. \\ i overf.

anv. *Tilbagekalde Suk forsvundet Lyst?

Ew.(1914).II.191. Kongen . . tilbagekaldte

med Kraft og Værdighed sin Besindighed 20

(under drikkelaget). Ing.VS.III.130. 2) (især

jur. og emb.) m. h. t. (tidligere given) befaling,

løfte, tilladelse: erklære for ugyldig; ophæve;

ogs. m. h. t. egen (tidligere) anskuelse ell. ud-

talelse: erklære for urigtig; tage tilbage; spec.

m. h. t. dokument: annullere. Jøderne (til-

holdt) ham at tilbage kalde sine Qxå.Holb.

JH.IL697. *Tyran! du tøver at tilbage-

kalde
I

Din Grumheds Bud til denne Ædles
Mord? Pram.11.302. Tilbagekalde et Signal. 30

SøLex.(1808). Et oprettet Testament er ikke

forpligtende for Testator, men kan af ham
frit tilbagekaldes og ioi&ndres.JurFormular-

bog.^132. (1. br.) abs.: den pavelige Bulle,

der paalagde Luther . . at tilbagekalde.

CSPet.Litt.261.
\\

(sj.) m. h. t. andres befa-

linger. *I (0: de efterlevende) kand io icke

med de Jammerligste fagter
|
Til bage kalde

det fuldbyrdet himmelraad (0: Syvs død).

Sort.(DSt.l909.47). \\
(sj.) m. h. t. noget 40

konkr.: gøre krav paa at faa tilbage (idet man
ophæver en tidligere gave, overdragelse). *Du
est min Træl.

|

(jeg) gav dig hen til (0: satte

dig i pleje hos) Fiskeren . .
|

I Dag tilbage-

kalder jeg min Eiendom.OeM.ZXX.252. 3)
(nu 1. br.) bringe noget til at staa levende for

sin hukommelse paa ny; genkalde i erindrin-

gen; ogs.: genoplive (mindet om) noget. Jeg
kand ikke tilbage kalde i min ihukommelse
Dag og Datums eiindrehe. Holb.Bars.II.S. 50

(Kalmars) Mærkværdigheder . . tilbage-

kalde (dyrebare) Minder. Rask.Br.1.399. lige-

som Wieland forherligede det græske heden-

skab . . således tilbagekaldte Evald det nor-

diske.ADJørg.JE.190.
II

m. refl,. hensobj.

Ørst.(Oehl.Br.III.20). Jeg kunde ikke læn-

gere tilbagekalde mig hendes Ansigtstræk
og huskede kun endnu hendes deilige hvide
Nakke. Hauch.V11.416. -kaldelig, adj.

[-ikal'ali] (til -kalde 2; især jur. ell. emb., jf.: eo

„sjeld." Levin.) om løfte olgn.: som kati

erklæres ugyldigt; som kan ophæves. Schytte.

UR.I.284. Lassen.AO.*42. jf. (sj.): nu . .

høres Dødens Stemme . . Hun forstaaer dens

u til bage kaldelige Lov. Basth.Tale.(1795).
14. -kaldelses-, i ssgr. (især emb. ell.

jur.) fx. til -kalde 1: Tilbagekaldelses-
kreditiv (for gesandt. Bl&T.), -ordre; til

-kalde 2: Tilbagekaldelses-erklæring
(Lassen.AO.'40), -ret (Hage.'1306). -ka-
ste, V. [1] vbs. -n'ing (ConvLex.XVII.384.
Christians.Fys.231.361) ell. (nu næppe br.)

-else (LTid.1754.276. Amberg.). \)(l. br.) be-

væge, drive noget tilbage (til udgangspunktet)
ved et kast; kaste tilbage. vAph.(1759).
m. h. t. projektil, der preller af, rikochetterer:

Kuglens Tilbagekastning. MO.
\\

(især i perf.

part.) m. h. t. dele af legemet. Sønnen stod
(med) lidt tilbagekastet Hoved. Schand.TF.
11.132. MartinAHans.NO.70.

\\
(sj., jf.:

„urigtigt". Levin) m. h. t. blikket. *Folket . .

I

Endnu et Alvorsblik tilbagekaster (i): ved
Frederik VFs død).Holst.Sørgetale^'/il840.6.

2) (især fys.) m. h. t. udstraaling af forsk, art

(lyd-, varmebølger) : standse og give en anden
retning (naar de rammer en flade); kaste til-

bage; spec. m. h. t. lys: give reflekser, gen-

skin; reflektere (1). vAph.(1759). (man) vilde

Intet see, dersom Gjenstandene ikke havde
en Virksomhed enten til at udvikle Lys,
eller til at tilbagekaste noget af det Lys,
som andetstedsfra falder derpaa.Ørs<./.7.

Vandets Rynker glattedes efterhaanden og
tilbagekastede Billedet af den skyfulde og
melankolske UimmeL Etlar.SB. 180. Paulsen.

1.523. \\ hertil bl. a. Tilbagekastnings-loT
(Christians.Fys.362), -yinkel (udfaldsvinkel.

ConvLex.XVII.384. Paulsen.1.523). -kob-
ling, en. i) [1] (jf: Kobling I.5; fagl.) om
anordning ved radioapparat, hvorved strømme
ledes saaledes tilbage, at de forstærkes. OpfB.*
11.685. Hvis man giver for meget Tilbage-

kobling, begvnder (radio)Modta.geren at hyle.

BerlTid.*M940.Aft.9.sp.l. \\ hertil bl. a. Til-

bagekoblings-liaandtag (smst.sp.2), -spole

(AarbRadio.1924.283), -vikling (IngBygn.
1944.175.sp.2). 2) [3] ^ om ophævelse af en

kobling (1.3). jf.: Tilbagekoblingstast
(Monotype Sættemaskine). TypogrOrd.109.
-komme, v. [-|k(om'a] vbs. jf. -komst.
(nu næppe br.) I) [1] komme (IL62,i) tilbage;

vende tilbage ell. hjem. enhver National- Re-

serve-Artillerist skal (have) en aarlig Dou-
ceur . . indtil de igien til Lægderne tilbage-

komme. Mi^.ir^g.^S^. 2) [3] om forhold:

indtræde paa ny; komme (II. 52.2) tilbage.

Tilhørernes Opmærksomhed er henvendt paa

Rimene som paa noget efter visse Mellem-

rum Tilbagekoramende. CAThortsen. Metrik.

I.(1833).198. Qp -komst, en. (ænyd. d. s.)

vbs. til -komme ell. komme tilbage: hjem-

komst; igenkomst; tilbagevenden. Holb.Jean.

IV.7. Thorvaldsens Tilbagekomst til Fædre-

landet. /n^.Æ/i^. ¥56. 4Mos.l4.36(1931). \\

om ting ell. forhold. Cometernes Tilbage-

komst. Kraft.(KSelskSkr.III.270). -kæm-
pe, i'. [3] [-|kæm'&3] (m, 1. br.) undertrykke,

bekæmpe (en følelse ell. dens udslag). Drachm.
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F.I.157. hendes Mund . . blev bredere af

tilbagekæmpet Graad. Ponf.B^.32. -køb,
et. [3j (jf. Genkob ; især jur. ell. forsikr.) vbs.

til -købe. Ludv. ForsikrO. \\ navnlig i ssgr.

som Tilbagekøbs-ret (Ludv. Grønb.Hellas.

I.(1942).125), -værdi (spec. (forsikr.): gen-

købsvcerdi. Tilbagekøbsværdi og Fripolice.

Foredrag for Livsforsikringsinspektører.(1915)

.

84. ForsikrL.136). -købe, v. [3] [-jkeJba]

vbs. jf. -køb. (jf. genkøbe; især jur. ell.

forsikr.) paa ny komme i besiddelse af ved

køb; købe tilbage; indløse. Cit. 1892. (Love
vedr. Stempelafgiften. (1893). 315). ForsikrO.

-lade, V. [4] [-|la?6a] (ænyd. tilbage lade,

undlade; sj.) lade nogen ell. noget blive tilbage;

efterlade; lade (IY2.3) tilbage, (danskerne)

overleverede deres Vaaben til Spanierne,

som dog tilbagelode dem ved deres paa-

følgende Afreise. Schiern.HS.L32. (flygtnin-

gens) tilbageladte Hustru. PAndræ.ViaAppia.
IL(18S6).117. jf.: det vaUonske (sprog), der

kun er det almindelige nordfranske Sprog,

tilbageladt paa et ældre Udviklingstrin.

Schiern.HS.I.271. || ikke tilbagelade
noget at ønske olgn., (nu:) ikke lade

noget tilbage at ønske. Fasting.(DetiKritiske

Tilskuer.1775.289). -leve, v. [-,le?v3] {cenyd.

tilbage leve i bet. 1 (Bording. L 95); sj.)

i) [G] opleve paa ny, især i erindringen

ell. fantasien; genieve (3). *Der stemtes vi,

til at tilbageleve
|
De Dage, som vort

Hjerte kjere hkve. FGuldb.L173. 2) [4]

blive ved at leve (efter en andens død); over-

leve; vist kun i præs. part.: overlevende.

AOlr.DH.L208. -levere, v. [3] vbs. -ing
(vAph.(1759). VindingKruse.E.1187). (især

emb.) aflevere, afgive til den tidligere ihænde-

haver; levere (1.4) tilbage. Slange.ChrIV.704.

Bedrageri ra. H. t. en brun Ulster, som han
har laant og ikke tilbageleveret. PoWi£."/i
1925.1. -lijfST®, V. vist kun i præs. part.

I) [1.1, G.i] hælde sig, ligge (I,35.i) bagover.

Udskriften (paa brevet) var skreven med
tilbajrolijrgende Bogstaver. ScAand.FF222. 2)
[J] /('/'/' forholdsvis langt tilbage; ligge bag

nogtl andet. Jagtdublet . . tilbageliggende

\.SL}x&fi.FomE.Kosterbl.**/i9l924.2.8p.2. til-

bageliggende fuge, (mur.) form for fug-

ning, hvorved fugen ikke er helt udfyldt.

TeknLek8.I.174. || billedl.: staa, være tilbage

i udvikling. Vi saa, at Frankrigs store Aan-
der var de fremmeligste. Men Frankrig selv

var det længst tilbageliggende Land. Her
blev Torturen først hævet IIBS. BraruUs.

IF.127. -Iseggej V. (vel ved forkortelse af

tilbage-, jf. dog lægge aar bag sig u. II. lægge

lO.a; i bet. 2: \ bage-. 'Naar Aar for Jer er

bagelagt. Blich.(1920).XXX.224). vbs. -ning
(s.d.) ell. (især i bet. 3^ -else (Larsen. Bl&T.).
I) [1.1

] (1. br.) anbringe i en skraa, bagover-

hældende stilling; lægge (1 1.45.1) tilbage. En
almindelig P'auteuil med let tilbagelagt Ryg-
læn. [7nå7^ro^.i944./.7,?. 2) [2.1] (fagl.) an-

bringe bagved, længere tilbage, jf. Tilbage-

lægning. 3) [2.1 slutn.] cp m. h. t. vejlængde:

gennemrejse, -løbe; passere. vAph.(1764). (jeg)

følte mig . . for magtlos . . til at tilbagelægge
den lange Yei. Rahb.Sandsig.449. 4Mos.33.1
(1931). II

m. h. t. tur (over en vis strækning).

fiyveren har tilbagelagt turen over Atlanten
paa rekordtid • jf.: *Han (o: pilgrimmen) har
tilbagelagt en hellig Reise. Oehl.IV148. bil-

ledl.: Sønnen (havde) allerede i en Alder af

10 eet og tyve Aar tilbagelagt det academiske
Løh. Winth.VIILl39.

|j overf., m. h. t. tids-

rum ell. (nu især) stadium i udvikling olgn.:

gennemleve; ofte: lægge bag sig; vokse fra.

vAph.(1764). 1836 havde (han) tilbagelagt

50 Aar, siden han blev Doctor i Medicinen.
Ørst.VIIL120. et tilbagelagt stadium, stand-

punkt, se I. Stadium, Standpunkt 3. 4) [3]

(sj.) anbringe (lægge) noget paa dets tidligere

plads. D&H. -lægninn;, en. vbs. til -lægge

20 ell. lægge tilbage. Amberg. navnlig om anbriri-

gelse i en stilling længere tilbage, bagved. Til-

bagelægning af Signalet. LokomotivT.1943.6.

sp.l.
II

spec. (spo^rt.) i fodbold: aflevering til en

længere tilbage staaende medspiller, (maalman-
den) er for længe om at samle en Tilbage-

lægning op. Pol.*/iol937.8.sp. 5. o -læne,
V. [1.1, 6.i] [-|læ'na] næsten kun i perf. part.:

bøjet tilbage mod et støttepunkt; lænet tilbage.

A. sad tilbagelænet i Stolen. Drachtn.UB. 166.

30 Pol.*U1940.1.sp.5. -løb, et. (1. br.) vbs. til

-løbe ell. løbe tilbage: bevægelse tilbage i

løb; ogs.: rask, tilbagegaaende bevægelse. Pla-

neternis . . Stillestand, Frem- og Tilbage-

Lob. Lrtd.27.35.430. samme Bølge . . vilde

i sit Tilbageløb have trukket dem ud igjen.

Blich.(1920).XIX.188. Kuglens Tilbagelob

paa Banen.MO. || spec. (ijj) om et skyde-

vaabens (en kanons) rekyl. Selmer. FO. IL
580. BerlTid.y*1870.2.sp.2. Scheller. MarO.

40 -løbe, V. [1] [-ilo^ba] vbs. jf. -lob. (jf.

ænyd. tilbage løbelse; 1. br., næsten kun som
vbs. ell. (især) i præs. part.) bevæge sig i løb

ell. rask, hurtig tilbage; løbe tilbage. I) i egl.

bet. Blodets . . Tilbageløben (i blodkarrene)

hindres ved . . Kl&Tppar. NTreschow.Anthropo-

logie.(1803).55. Der var en bestandig Til-

bageløben efter det Glemte. FÅ'O. tilbage-

løbende Brænding i Strandkanten. ScAetier.

MarO.203.
||

(sj.) rekylere. Selmer.FO.II.

50 580.
II

billedl. Da jeg ved Vandringens Ende
langsom tilbageløb i Erindringen min laby-

rintiske \iii. Bagges. L. I. V. t «om udtr. for

tilbagegang i udbredelse, (kvægsygens) frem
og ["[Wifiga-Xahvtn.Holb.Ep.V.Så. 2) uden

(udtrykkelig) forestilling om bevægelse, i sig

selv tilbageløbende (o: endeløst) Tov.Bl&T.

II
navnlig i udtr. for skraa, tilbagegaaende

retning af ansigtsdele. Hovedet var lille,

rundt, mod en lav, bred, tilbageløbende

60 Pande. VilladtChristensen.JesuHerstateniPara-

guay.(1909).lC). tilbageløbende Hageparti.

PolitiE.**U1923.4. -mareli, en. [l.ij (jf.

Fremmarch; især iii) tilbagerykning, -tog (i

marchorden, -tempo). vAph.(1764). MilTeknO

76'
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86. Bl&T. -marchere, v. [l.i] (ji.

-march; nu næppe br.). Slange.ChrIV847.
vAph.(1764). -melde, f. [-imæraj vhs. -else

(s. d.) ell. -inj,'. I) [I.2] (;/. II. melde 2.2;

især som vbs.; fagl.) ved signaler olgn. sende

en melding til afsenderen om, at noget er

ankommet ell. indtruffet; spec. (jærnb.) om
station: melde til en anden station, at et der-

fra afsendt tog er ankommet, den indbyrdes
Melding mellem hver 2 og 3 Nabostationer
om Togets Afgang „Afmelding" og Ankomst
„'TilhAgemeldmg'\Sal.XY1067.DSB.Togregl.
48. 2) [5] (jf. -formelde og II. melde 3.i

;

emb., især foræld.) besvare ell. gengælde en

tjenstlig meddelelse. DSt.1922.135. -mel-
delse, en. spec. (post.) til -melde 1, om
dokument, der udstedes til konstatering og

berigtigelse af fejl ell. mangler ved indgaaede

postforsendelser olgn. Bl&T. I. -rejse, en.

[1] rejse, hvorved man kommer tilbage til sti

udgangspunkt; hjemrejse (I). Slange. ChrIV
972. Jærnbanebestyrelsen (havde ikke) til-

staaet Invaliderne fri Tilbagerejse fra en
Tur til Charlottenlund, hvor de havde haft

gratis Udreise. Hørup.III.290. hen- og til-

bagerejse, se I. Henrejse. II. -rejse, v.

[1] [-irai'sa] være paa tilbagerejse (I); rejse

tilbage; næsten kun (1. br.) i part. -rejsende.
VSO. Bl&T. -rnlle, v. []] [-irul'a] vhs. -ning
(Ugeskr.f.Retsv.l946.A.177). I) trans.; spec.

i part. -rullet, (bot.) om blad: hvis rande er

ritllet ind mod bladets underflade (revolutus).

CGRafn.Flora.1.64. Lange.Flora.Liv. 2) (sj.)

intr.: bevæge sig rullende tilbage, en tilbage-

rullende Bølge kunde suge Dig til sig ned i

Byhet.Blich.(1920).XIX.136. -ryk, et. (sj.)

som vbs. til -rykke ell. rykke tilbage. D&H.
Bl&T.

II
billedl.: tilbagegang, -slag. Tilbage-

ryk i Udviklingen. Pol.^'/sl903.1.sp.4. -ryk-
ke, V. [1] vbs. -ning (vAph.(1759). VSO.
PoV^U1937.5.sp.l), jf. -ryk. (;/. ænyd. til-

bage rykkelse samt rykke tilbage u. II. rykke
2.2 og 3.1 ; især i perf. part. ell. som vbs.}

1) trans.: bevæge tilbage ell. baglæns i ryk;

flytte tilbage ved at rykke. vAph.(1759). Linen
sprang ved den hastige Tilbagerykning.

VSO.
II

spec. (bygn.) m. h. t. bygning: rykke

tilbage fra gadelinien; indrykke. Facaden
(bliver) saa meget . . tilbagerykket, som af

Ingenieurcorpset . . maatte ansees . . nød-
vendigt, for at bygge paa fast Grund. MR.
1806.377. AGøtzsche.Bygningsret.'(1937).57f.

2) intr.: bevæge, trække sig tilbage (i ryk).

vAph.(1759). Troppernes idelige Frem- og
TilhsLgerykken.VSO. LokomotivT.1943.3.sp.l.
billedl.: Menneskets Fremgang eller Tilbage-

rykning fra det tredobbelte . . Maal.A^Tre-
schow.Anthropologie.(1803).4. || spec. (jf. op-
rykkende prioritet u. oprykke 5.2; jur.) om
det forhold, at en prioritet maa rykke ned,

vige for en anden, jf.: Haandværkeren (væg-
rede) sig ved at give en til ham udstedt
værdiløs Panteobligation en . . nødvendig
Tilbagerykningspaategning. IngBygn.

1945.96.sp.l. -sat, part. af -sætte. -«e, v.

[6.2] (jf. ænyd. tilbageseen; sml. II. -skue;

sj.} se tilbage. Amberg. \\ vbs. -s een: tilbage-

blik, smst. D&H.
II

i præs. part.; spec.

(herald.) om vaabendyr: hvis hoved er drejet

tilbage. Larsen. PBGrandjean.Heraldik.(1919).

127. -sende, v. [1] [-isæn'a] vbs. -else

(Amberg. MeddRytt.122) ell. -ing (vAph.
(1764). D&H.). (ænyd. d. s.; jf. -skikke;

10 især i perf. part. og som vbs.} sende tilbage;

returnere, (gesandterne blev) med kongelige

Gaver tilbagesendte til deres Landsmænd.
Ing.VS.111.51. tilbagesendte Varer. L«dt'.

II >^ w. h. t. melding. MeddRytt.122. -sid-
deise, en. [2.1, 4.1] (nu næppe br.) som
vbs. til sidde (11.27) tilbage; spec. om over-

sidden i en skoleklasse. SLyche.MineHændel-
ser.(1786).25. -skikke, v. [1] vbs. -else

(LTid.1732.607) ell. -ning (Gram.Breve.120.

20 vAph.(1759)) . (nu næppe br.) d. s. s. -sende.

Moth.T114. Amberg. -skride, v. [1] [-|sgri?-

6t)] vhs. jf. -skridt, d. s. s. -gaa. vAph.(1764).

Amberg. \\ næsten kun O i part. -skri-

dende, især (mods. frem(ad)skridendej om
udvikling. En tilbageskridende Forvandling
gjennemgaae . . Krabberne og Eremitkreb-

sene. Liitken. Dyr.' 421. VilhAnd.Litt. II. 839.

-skridt, et. [1, 3] (jf. -skride^ skridt ell.

bevægelse tilbage; næsten kun overf.: tilbage-

30 gang (3). Amberg. en yndet Digter . . kom-
mer til at levere et Arbeide, hvori han,

istedenfor at overtræffe sig selv, synes at

have gjort et Tilbageskridt. jETetJ.Pros./F

366. *Mellem Dem og mig
|
Der lægges maa

en Afgrund, dyb og bred,
|
At et Tilbage-

skridt er mig umuligt. Hr2.XII.183. et hy-

giejnisk Fremskridt som Modvægt mod et

skønhedsmæssigt Tilbageskridt. DanmHVC.
576.

li
hertil bl. a. (1. br.) Tiibageskridts-

40 mand (a: reaktionær. Selmer.FO.11.570.

Tilsk.1891.149), -politik (Bl&T.). -skrue,
V. [3] [-|SgruJa] vbs. -ning. (1. br.) skrue

(III. 4.3) tilbage, en . . planmæssig Tilbage-

skruen af ethvert Fiihedsliv.HNClaus.AIedb.

12. HistTidsskr.10R.VI.547. -skrække,
V. [1.1] (jf. skrække (III.2.3) tilbage; nu
næppe br.) afskrække; faa til at opgive (et

forehavende) p. gr. af skræk. 0rst.III.112.

HNClaus.Eft.8. -skræmme, v. [l.i]

50 [-isgrem'a] (jf. skræmme (1) tilbage; nu sj.)

d. s. Levin. D&H. -skad, et. (sj.) vbs. til

-skyde || spec. (nu næppe br.) om tilbage-

kastning af lys. Eilsch.Term.39. Dette bleege

Lys, som Maanen giver os, er Solens Lys

selv; men det kommer ikke til os, uden

ved Straalernes Tilbageskud.sa.Fon<.7<?. I.

-skne, et. [6.2] (sj.) tilbageblik. Kehler.

Overmennesker.(1929).92. Ethvert Tilbage-

skue . . bekræfter for os Samhørigheden med

60 vor egen GeneiSition. JacPaludan.(Pol.^^^i

1942.9.sp.3). II. O -skue, v. [6.2] [-,sguJjj

vbs. jf. I. -skue. (jf. -se; vist kun som vbs.

ell. i præs. part.) se tilbage; navnlig: betragte,

tænke over noget forbigangent; kaste et tilbage-
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blik paa. rbs. -skuen: Kierk.VI.320. Stem-
ningen fra hans fireogtyvende Aar kom helt

ver ham, underlig blandet med vemodig
Ibageskuen fra det tredivte Aa.r. Goldschm.

VIII.117. Stangerup.Staffeldt.(1940).59.
||

part. -skuende brugt som adj. Nogle Damer
. . vendte Hovederne over deres Skuldre.

(Hun) pegede med Hovedet mod de tilbage-

skuende Ba,meT.Schand.W254. overf.: han
(holdt) en tilbageskuende Mønstring over sig lo

selv. Goldschm.V11.187, Hans hele Tilværelse

var, for den Tilbageskuende, opfyldt af

denne Blanding af Land og By.SKoch.UE.7.
Qp -skyde, i'. [1] [-isgy'Sa] vbs. -ning
fvAph.(1764)), jf. -skud. (især i perf. part.)

puffe, skubbe tilbage; (alm.:) skyde tilbage.

rAph.(1764). de tilbageskudte Hatte. iVa-

thans.MP.279. -skære, r. [-|SgæJra] vbs.

-ing, (især som vbs. ell. i perf. part.). I) [2.3]

(jf. -snit, -sætning 1 ;
gart.) m. h. t. plante(s 20

qrene): beskære stærkt; skære (IV30) tilbage.

ilot vilde Modertræ af Greve A. Y Moltkes
Pære . . blev omplantet og tilbageskaaret

i \%m.Bredst€d.Pom.I.3. HavebrL.* 11.123.

2) [1] (jf. Skæring 4 samt Ind- (I.2), Side-

-kæring; landmaaling.) som vbs., om maade
1 1 fastlægge et punkt, hvorved der fra punktet

-{(jtes tilbage mod tre (ell. fiere) fastlagte

:,Hnkter. Sal.'XXIII.740. -slaa, v. vbs.

-slaanini^ ell. -slagning (Sal. 111.240), jf. 30

-slag. {ænyd. (part.) tilbageslagen; især i

jiprf. part., i alm. spr. bruges slaa tilbage) I)

'rans. I.l) [l.i] 03 flytte tilbage ved slag ell.

i.'ist; kaste, sende tilbage. Tilbageslaae et Bold.

.iph.(1759).
II

m.h.t. angriber, angreb. An-
grebet blev tilbageslaaet, F50. billedl.: Na-
turen (er) enten saa god eller saa stærk,
it, den stedse kan giøre den tilbageslagne

Fiende^a; sygdommen) Modstand. Jun^e.SiP.
tilbageslaa en Modstanders Argumenter. (75 40

ppt.Litt.690.
II

m. h. t. bevægelig del af ting,

IJ 'dtnngsstykke, haar: dreje, føre tilbage, de
iMld.- tilbagoslagne lUaLT.Oehl.Er.IV209. to

<I mf'd blanke, gule Knapper i de under-
rakker bag de tilbageslaaede Kavajer.
d.IiS.419. (stolenes) tilbageslagne Sæ-

I nivProgr. 1942. 1.71. 1.2) [3J (hogb.) ud-
rundingen paa en bogs snit ved bank-

Sal.III.240. 2) [1] (nu sj.) intr., om
Hg ril. hurtig bevægelse bagud. Bølgernes 50

:.'(!slaaen over og imellem Klipperne.

.111.414. SkotøjsO.SS.
II t om sygdom:

' tilbagegang; om sygdomsstof: slaa (III.

ind. v.lph.(1764). Hos ældre Born
k'iiiiint! (kramper) af Tændernes besværlige
Ir. ubrud, af Orm, ofte ogsaa af tilbage-

? Udslæt, førend Koppers og Meslingers
' ir \id. Paulizky.Anviisning iilSundhedspleie.
''mrs.l79S).477. -slag, et. vbt. til -slaa ell.

laa (III. GO) tilbage. I) ($j.) svarende Mm
1 11 I, om slag (bevægelse, indvirkning),

h'oDfd noget flyttes, kastes tilbage. vAph.
(1759). Det Parti, som først har givet (bol-

den) op, har ved Slutningen af hver Halv-

leg Ret til det sidste Tilbageslag. Frfi^nu.

LB.43. de Tilbageslag de henstaaende Vogne
fik ved (under rangeringen) at gaa mod
Stoppebommen. Jernbanel\"/*1944.4.sp.l.

\\

om angreb, afvisning olgn. De Allieredes For-
følgning var . . i Begyndelsen kun langsom
og tøvende; Tropperne var udmattede. Fø-
rerne ængstelige for Tilbageslag fra tysk Side.

Sal.'XXlY785. jf.: forsaavidt Emigranterne
fører et Tilbageslag (Brandes.E.35: reagere^
imod (Voltaire), kan de . . siges at betegne
en Reaktion mod det foregaaende Aarhun-
årede. Brandes.IV21. smst.V1.524. 2) (QJ ell.

fagl.) svarende til -slaa 2, om pludselig, bag-

læns bevægelse. 2.1) i al alm. vAph.(1759).
Han blev saaret ved et Tilbageslag af Kuglen.
MO. (stemmens) Tilbageslag fra Loft og
Yægge. Schand.AE.356. Havstrømmenes Til-

bageslag fra Næssets . . Klippemur. iVorman-
Hans.IJøklensFavn.(1912).76.

\\
om til-

bagegaaende bevægelse i et ledningssystem;

spec. om en gasblandings antændelse i gasrøret

(tilførselsrøret). Oaslnd.27. TeknLeks.1.544.
hertil bl. a. Tilbageslags-klap (IngBygn.
1940.81.sp.2), -sikring (Bildsøe.Smedebogen.

(1928).124), -ventil (o: kontraventil. Tekn
Leks. 1.544). || om forandring af bevægelses-

retning ell. stilling; navnlig som udtr. for, at

en (del af en) mekanisme slaar, springer,

svipper tilbage: ved en Bremse . . standses

(kanonens) tilbageslag paa et Fjerdedels Se-

kund. Samfundet.**lil900.2.sp.7 . Tilbageslag

(et Stempels). .S'cAeHer.JfarO. jf. bet. 2.2: alt-

for spændt var Haabets Bue bleven,
(
Dens

Fjerkraft til det Yderste var dreven,
|
Saa

ham Tilbageslaget reent bet&'er. PalM.(1909).
11.127. 2.2) overf., om tilbagegang i udvik-

ling, ophævelse af tilstand; dels (biol.) om
det forhold, at afkom stemmer mindre med det

umiddelbare ophav (forældrene) end med ældre

stamformer ell. racens gennemsnitstype; ofte:

atavisme. MøllH.VI.39. Warm.Bot.640.672.
\\

dels om bagslag, reaktion (3); ogs. om poli-

tisk reaktion. Da han en Stund havde hen-

givet sig til (ilæden . . kom et Tilbageslag.

Goldschm. BIS. 1. 11. det 19de Aarhundredes
religiøse Tilbageslag (Brandes. I)D.41: Reac-

tion). Brandes.l. 391. Tilbageslag og Frem-
skridt. stwst.X.204. 3) det at slaa op paa, op-

søge et sted længere foran i en bog olgn.; vist

kun (revisions-spr.) om et efter revisionens dag-

lige uddrag af rørte bankkonti foretaget efter-

syn af den foregaaende bevægelses slulsaldo.

iMndo. Bankpraksis.(1926). 63. -slatning,
en. [O.2] (jf. slutte tilbage u. II. slutte 8.8;

især log.) antagelse, formodning, slutning (8)

fra noget givet, nærværende til noget tidligere,

ikke direkte iagttageligt, fx. kilden, oprindelsen

til ell, forudsætninaen for noget, en tilbage-

slutning fra dette (ligt til dets svensko kilder

er naturligvis en tvivlsom s&g.AOlr.DH.II.

112. IlislTidsskr.lOR.V1.507. -smaek, et.

[2.8] (dial.) ubehagelig følge ell. eftervirkning;

eftersmæk af sygdumsanfald. Den tuberkuløse
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Patient havde faaet Tilbagesmæk efter Be-
gravelsen, som han havde bivaanet. JackSka-
gen.StedforandringensSlaver.f1923) .108. UfF.
-snit, et. [2,3] (gart.) snit ved stærk nedskæ-

ring af plante, tilbageskæring af gren. Tidsskr.

f.HavebrugetsFremme.1928.290. -spor, et.

[1.2] (sj., jf.: „usædv." Levin.) spor ell. vej,

der fører tilbage til et udgangspunkt; vej, ad
hvilken man vender tilbage, han kan følge

hendes Tilbagespor lige op til Østersøens lo

Bredder (o: spore hende helt til Østersøen,

hvor hun første gang viser sig).Blich.(1920).

XIX.119. Bl&T. -spring:, et. (1. br.) vbs. til

-springe ell. springe tilbage: hurtig bevægelse

baglæns (i ell. inden et spring). vAph.(1759).
VSO.

II
især om tings bevægelser. Kraft.M.I.

568. Fiederens Tilbagespring. 1/0. || uden
forestilling om bevægelse, om det forhold, at

en del af en bygning viger noget tilbage; ogs.

om sted, hvor en bygningsdel er trukket tilbage. 20

et Ydre (af en villa) uden Frem- og Tilhage-

STpinng.VortHj.lv,2.162. man (giver) Smi-
gen et lille Tilbagespring, almindeligvis en
retvinklet Fals paa en halv Stens Bredde.
Mackeprang.L.133.

|| [6.2] overf., om tanke-

spring, digression tilbage i tiden. For at und-
gaae flere Tilbagespring, vil jeg her kortelig

berette. Blich.(1920).X.83. Schand.(Brandes.
Br.III.236). -springe, v. [1] [-jsbreii'a]

vbs. jf. -spring, (især i præs. part.) gøre et 30
spring, en pludselig bevægelse tilbage; (alm.:)

springe tilbage. vAph.(1764). || om ting;

navnlig om bolde ell. fjedre. vAph.(1759). En
tilbagespringende Boldt, Fieder, Kugle. VSO.
tilbagespringende hane, (^ ell. jæg.)
om hane i geværlaas: som efter slaget paa slag-

stiften springer lidt tilbage og derefter udløser

den. PolitiE.KosterbV^/zl924.2.sp.2. \\ uden
forestilling om bevægelse; navnlig om del af
ansigtet: skraane, vige stærkt tilbage, en stærkt 40

tilbagespringende Pande. StBille.Gal.III.242.

SundhedsKollForh.1902.117. -staa, v. (jf.

glda. tilbage staa; især i præs. part.; alm.:

staa (11.49) tilbage) I) [6.1] (sj.) indtage en
bagoverbøjet, hældende stilling. Tungen . . har
udi Spidsen tilbagestaaende Børster. Kielsen.

NHM.176. 2) [2.3] være i en ringe stilling;

være paa et lavere stadium i udvikling. (Born-
holm) tilbagestaaer for det øvrige Danmark
i Agerbrug, Udskiftning, Produkternes For- 50
ædling. BornhSEft.l. Udviklingen sprængte
de økonomiske og politiske Hindringer, der
i de mere tilbagestaaende Lande stod den
Ye]en.VerdenGD.IV,1.3. 3) [4] være i be-

hold; være levnet; restere; ogs. som udtr. for,

at noget mangler, fattes. Tilbagestaae . .

som Rente og desUge. vAph.(1759). Der til-

bagestaar i hvert Fald tolv Bind (af en
Holbergudgave) . EBrand. (PoV'tl928. 10. sp.

11).
II

i præs. part. brugt som adj. tilbage- e'o

staaende B.enter. vAph.(1759). en af de faa
tilbagestaaende Vejrmøller med straatækt
Skrog. AarbTurist.1934.55. -stille, v. [2.i]

[-isdel'e] vbs. -ing. (alm.:) stille (IY26) til-

bage; især: anbringe i en stilling længere til-

bage; spec. m. h. t. ur olgn.; især som vbs.

HFB.1936.431. Tilbagestillingen af Urene.
Pol.*yiol942.5.sp.l. -straale, v. [l.i]

[-isdråMa] vbs. -ing. kaste (lys, varme) straa-

lende tilbage; reflektere; straale (II.l.i) til-

bage, (især i præs. part. (Amberg. Bl&T.) ell.

som vbs.). Sandets Tilbagestraalen (skolder)

Ar\sigtet. Reiser.111.62. jf. Tilbagestraa-
lingstapet. IngBygn.l940.183.sp.l. \\ bil-

ledl. 1 de Øjne, der se paa En, medens man
taler, kan der være en Tilbagestraaling.

Goldschm.V267. -stryge, v. [l.i] [-jsdryJ-

(q)8] vbs. -ning (Amberg.). (især i perf.

part.) stryge (III. 13.12) tilbage; navnlig m. h. t.

haar. Amberg. en Piges glat tilbagestrøgne

brune E.a.!ir.Sibb.IL17. TDitlevsen.BF.121.

-stød, et. vbs. til -støde (ell. støde tilbageø.

vAph.(1759). VSO. spec. (^) om geværs rekyl:

MR.1841.46. Gymn.II.142. || billedl. Ver-

dens Tilbagestød (0: modgang). Grundtv.E.41.

Kierk.XII.130. -støde, v. [1] [-|sdøJ6e] vbs.

(sj.) -ning (Amberg.), jf. -stød. {ænyd. til-

bage støde, afværge; næsten kun i pass.

(perf. part.) ell. i præs. part.) bevæge baglæns,

flytte tilbage ved stød; (alm.:) støde tilbage.

vAph.(1759). En tilbagestødende Kraft.

NTreschow.(VSO.). jf.: (blæsten) brød sig

om Hjørnerne og for hidsig tilbagestødende

mod liSim.Schand.TF.II.209. || navnlig bil-

ledl., om aandelig paavirkning: frastøde. Hvad
et fremmed Land forekommendo og op-

muntrende modtager, bør jeg ikke troe at

mit Fødeland tilbagestødende vil afvise.

Oehl.Br.II.il. han følte sig forunderlig baade
tiltrukken og tilbagestødt af den kjække
rolige Fige.Ing.EM.1.193. Pont.LP. V11.90.

-syn, et. [6.2] (nu sj., jf.: „Sjeld." Levin.)

tilbageblik; ogs. i overf. anv. Rothe.OmHierar-

kiet.II.(1779).401. Tilbagesyn over Byens

Tilstand i forrige Tider. Nyerup.KB.5. man
(har) fra (bakkens) Top et Tilbagesyn og en

Udsigt til Siderne, med hvert Øieblik mere

overraskende. Molb.Dagb.183. Fremsyn og

Tilbagesyn. IfO.' -synke, v. [l.i] [-|Søri>]

synke (2.4) tilbage; vist kun i part. -sunken,
dels om person: (dette) gjentog Tante S. til-

bagesunken i Lænestolens Dyh. Gjel.T.304.

overf.: fordybet, hensunken (i). S&B. (han)

sad . . tilbagesunken i sig selv.ErlKrist.St.

104.
II

dels om ting. *Med brustne BUk . .

og Øiet
I

Tilbagesiunken i sin dunkle Hule.

Oehl.V1.163. -sætning, en. vbs. til -sætte

ell. sætte (11.54) tilbage; især i flg. anv.:

i) (jf. -sætte 1 sam,t -skære 1, -snit; gart.)

om beskæring af planter; i ssg. Tilbagesæt-

nings-snit, beskæring, hvorved et ældre gren-

parti fjernes umiddelbart over en ung side-

gren ell. en kvist. MøllH.V1.362. HavebrL.*

11.437. 2) (jæg.) til -sætte 3, om det for-

hold, at hjortevildts horn p. gr. af alder ell.

sygdom udvikles daarligt. Weismann.Jagtleks.

-sætte, V. vbs. -ning (s. d.) ell. (nu næppe

br.) -else (i bet. 1: Biehl.Int.63. Amberg.).
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(æfiyd. d. s. (HFRørd.ArrebosLevnetogSkrifter.

11. (1857).107)) I) [1] (nu næppe br.) trans.:

rykke, skyde, trække tilbage; sætte (1 1.64.1

)

tilbage. Leth.(1800). Amberg. (jf. tUbage 6.j;

om antedatering. vAph.(1764).
\\ (jf. tilbage

2.3^ give daarligere forhold, stilling ell. vil-

kaar; forsømme: tilsidesætte; ogs.: ringeagte.

En Post var der, som i det mindste vel

kunde forbedres, saaledes at Hoved-Sagen
ey for dens skyld blef opholdet og tilbagesat. lo

Slange.ChrIV.1015. Kan du see Dig foragtet,

hvor Du kommer? udleet af Dine Ligemænd,
tilbagesat af Dine Overmænd. /S'ams.//.i46.

Leth.(1800). 2) [2.3] (jf. sætte (II.54.3) til-

bage; nu næppe br.) refi.; overf.: bringe sig

selv i daarlige forhold; skade sig selv. Leth.

(1800). 3) [2.8] intr.; spec. (jæg.) om hjorte-

vildt: sætte (II. 54.3) tilbage; i part.: En til-

bagesat Huk. Frem."/tl927.omslag.2. -søge,
V. [3] [-|S0?q8] vbs. -ning (Lassen.SO.877. 20

JurO.(1934).146) ell. (nu næppe br.) -else

(Nørreg.Naturr.195. sa.Privatr.VL109). (jur.)

som ejer, ad rettens vej, forlange en ting tilbage

fra en uretmæssig besidder; vindicere; ofte:

forlange noget (et beløb) tilbage, der urigtig

er blevet erlagt. Nørreg.Nalurr.194. Vinding
Kruse.E.1225. \\ hertil bl. a. Tilbagesesnings-
krav (Lassen.SO.899. JurO.(1934).30), -ret

(Forordn.*'/,1844. Hage.'252), -rettigrhed

(Lasseu.SO.899). -tage, t'. [3] [-jta^qa] vbs. 30

-else ell. -ning (se bet. 2). (jf. tage (11.45)

tilbage; især som vbs. ell. i pass.). I) (især

fagl.) atter bringe i sin besiddelse; tage til-

bage; fratage. vAph.(1759). I . . vanhelligede
mit Navn, og tilbagetoge (Chr.VI: toge til-

bage; 1931: tog . . tilbageø hver sin Tjener
og hver sin Tjenestepige, hvilke I havde
givet fri. Jer.34. 16. \\

(især ^) erobre tilbage.

Harboe.MarO. Peder Skram (havde) tilbage-

taget Laaland, Falster og Møn.NordslSønd. 40

Folk.1898.394. jf.: *Hvad møisomt Du fra

Havet vandt,
|

Det let tilbagetog. fiitcA.

(1920).V11.162. II
(isæ.r jur., emb.) m. h. t.

gave ell. løfte. Ew.(1914).L166. »Jeg kan ei

tilbagetage
|
Det ham givne Æresord. //eté.

Dv.l53. den almægtige Minister, der efter

Godtbefindende uddeelte og tilbagetog ILm-
hiiåeT.sa.Poet.X.92. Bevillingen kan tilbage-

tages af Bevillingsmyndigheden. LoviVr.7i7
'•/il938.§33.

II
(polit.) m. h. t. forslag: til- 50

bagfkaldc Sal.V1.908. ForrFolketing.§24. 2)
(hnandarb.) i strikning, m. h. t. overskydende
fi((f-ke: tage af pinden. Tilbagetagning af

y\:\^keT.SyStrikkeIi.255. -tog, et. [1] (efter

(nliJre) ty. zuriickzug; ;/. Kremtog) bevægelse,

taudring tilbage; tilbagevenden, (ofte i forb.

være paa tilbagetog/ Hiber.(Egeria.1,1.

(1804).218). Hannes Tilbagetog til Præste-
eiiMAf.n.Gylb.(1849).n.ll7. \\ navnlig: en
hærs (hærafdelings) tilbagetrækning (efter et 60

fremstød); retræte. Tilbagetoget (blev) liigt

en Y\n^t.Molb.DH.Il.321. Fjenden . . var
under T\\h&^f}io^.MilTidsskr.l892.48. (sj.J
om flaades tilbagegang: Molb.UH. 1.453. \\

billedl. Kierk.II.174. Jeg vil her gjøre et lille

Tilbagetog for at fortælle lidt om min Vogte-
tid. BornhHaandvEr. 12. navnene på -by . .

er blevet til i en tid, hvor gudeopkaldelserne
er på tilh&getog.AOlrE.NG.521.

\\ hertil bl. a.

(;8i) Tilbagetogs-linie (MHConv.V111.129.
Samfundet.**'-, 1900.2.SP.8. billedl: Gjel.M.

262), -stilling (MilConv.VIII.130). -trak-
ken, part. adj. se -trække, -trukkeii-
hed, en. (sjældnere -trukket-hed. Tandr.
ProfetenJonas.(1937).90). (jf. -trække 2.z)

det at leve tilbagetrukkent; tilbagetrukken stil-

ling. Det er langt lettere . . at liste sig gjen-

nem Livet, ved at leve i fornemmere Til-

bagetrukkenhed. ii'terA;./Z.84. efter et Par
Aars frivillige Tilbagetrukkenhed (havde po-

litikeren) paany kastet sig ud i Striden.

Pont.DR.II.58. -trjkke, v. [1] (sj.) be-

væge, skubbe tilbage ved tryk; (alm.:) trykke

tilbage. Manufact.(1872).163. D&H. \\ bil-

ledl.: holde nede; undertrykke, der tugtes

Dumdristighed, der tilbagetrykkes Vold.

Mall.KF.39. -træde, v. [-itfæ^ba] vbs.

-eise (S&B. Bl&T.) ell. (sj.) -ning (D&H.).

(jf. træde tilbage u. træde; næsten kun som
vbs. ell. i præs. part.). I) om person: gaa ell.

trække sig tilbage. JBaden.DaL.
\\ [2.8J næsten

kun overf.; navnlig: give afkald paa, opgive

(stilling olgn.); spec. (jur.) i forb. m. fra,

dels m. h. t. kontrakt: ophæve fuldstændigt,

dels m. h. t. (forsøg paa) forbrydelse: opgive,

(han) syntes at fremtvinge en Rolighed i

sit Væsen og en Tilbagetræden i sit Forhold

til hende. Ing.EF.1.222. Han tilbagetraadte

i sin forrige Stilling. F/SO. Præsident Benes'

Tilbagetræden. PolrU1938.1.sp.4. Henry Us-
sing. Obligationsret.*Ahn.Del.(1942). 100. 2) om
ting; fx. om vand: flyde bort; svinde. JBaden.

DaL. om udslæt (ved kopper): svinde; slaa

ind. smst. \\ nu kun i enkelte tilfælde; fx.

(Y) 07n tilgodehavende: rykke tilbage, vige for

et andet krav. jf. Tilbagetrædelses-erldie-

ring. Bank-Aarbogen.1941. 305. 3) part. til-

bagetrædende brugt som adj. 3.1) (1. br.)

som holder sig tilbage, ikke gør sig stærkt gæl-

dende; ikke dominerende; om person: tilbage-

holdende. HCAnd.ML.259. Hun er meget

tilbagetrædende, naar det gælder hendes

egne private Forhold. Leop.FL. II. 61. adskil-

lige af Dogmatikens „loci" og netop de

Lærepunkter, der for den var de bærende

og afgørende, spiller en meget tilbagetrre-

dende Kolle for ham. OskAnd.(Kingo. Siunge-

Koor.(1931).LXlv). 3.2) (sj.) om legems-

dele: som skraaner tilbage; tilbagevigende.

tilbagetrædende Pande. Bl&T. -træk, et.

(jf. -trækning; 1. br.) vbs. til -tra'kke ell.

trække tilbage: træk i tilbagegaacnde retning;

fx. om en savs beva;gelse: DaEngTeknO.
J|

om fugles træk. NatTid.*yil924.Aft.l.sp.6.

-trække, v. [1] vbs. -ning (s. d.), jf.

-træk. (sml. -dragc^ trække tilbage. I) t al

alm., isæ.r som vbs. (se -trækning^ og i præs.

part. I.l) i alm. trans. anv. vAph.(1759).
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Tilbagetrækker . . Een fra noget. JBaden.
DaL. Tilbagetrækker . . Armeen. sws<.

||

m. h. i. ting. (han) gjorde et stærkt tilbage-

trækkende Ryk med Hovedet. P//an.s. A'A'.

110. t wi. h. i. ur: stille tilbage. vAph.(1764).

II
især i uegl. anv., navnlig m. h. t. løfte,

udsagn: JBaden. DaL. m. h. t. sagsanlæg:

Bl&T. 1.2) t refl. (JBaden.DaL.) ell. intr.

(vAph.(1759)): trække sig tilbage. 2) part.

tilbagetrukken anv. som adj. (ogs. -truk- lo

ket. MKrist. FS. 207. PoV*U19U. 4. sp. 2;

intk. og adv. -trukket ell. (især i bet. 2.3)

-trukkent: Bergstrørn.KD.18). 2.1) i al alm.

vAph.(1759). med tilbagetrukne Skuldre.

Bl&T. det nu tilbagetrukne Forslag. 5ocmi-

dem.**U1945.7.sp.5. \\ (fon.) om sproglyd:

som artikuleres længere tilbage i munden end

normalt, (lyden er) mere åben end den fran-

ske samt mere tilbagetrukken. Jesp.Fon.46i.

tilbagetrukket e.MKrist.N.xi. 2.2) om be- 20

liggenhed: længere tilbage end normalt; i for-

holdsvis stor afstand fra vejen; ogs. (m. over-

gang til bet. 2.z) om sted: afsides. Hvad kan
det være for et Hus, det ligger noget tilbage-

trukket mellem Buska.åseT.Buchh.UH.25. De
standser udenfor en Have, hvor Huset staar

fornemt tilbagetrukket. C£?ans.BZ.44. 2.3)

(til dels som gengivelse af fr. retiré) som har

trukket sig tilbage fra sin virksomhed ell. sin

sædvanlige omgang; som lever stille for sig 30

selv; ogs.: tilbageholdende; i videre anv., om
levevis ell. adfærd; retiré. en tilbagetrukken

Hattemager . . fra Berlin, en endnu vir-

kende Snedker . . fra M&gåehnig. Bille.Ita-

lien. 1. 17. bly og tilbagetrukne (kvinder).

Schand.VV 193. et beskedent og tilbagetruk-

ket Otium. HBrix.AP.Y 204. -trækkelig,
adj. (1. br.) som kan trækkes tilbage; spec.

(zool.) om legemsdel: tilbagetrækkelige Kløer.

BMøll.DyL.1.58. -trækning, en. vbs. til 40

-trække ell. trække tilbage. I) (1. br.) i

al alm. vAph.(1764). Tilbagetrækningen af

Klingen til Hugget (bør) skee med et kort

og kraftigt Sving. MR.1832.15. (anat.) om
musklernes tilbagevirkning efter en frem-
strækning (Retractio): Panum.479. 2) (jf.

-trække 2) det at trække sig tilbage; navnlig

om troppers tilbagetog. Sander.NEbb.94. en . .

Tilbagetrækning af tjekkiske Tropper. Poi.

^*/»1938.10.sp.6.
II

(sj.) tilbageholdenhed; re- 50

serverthed. hendes Lunkenhed, og Tilbage-

trækning . . har græmmet mig. Rahb.Tilsk.

1791.733. Hjort.KritLit.il.67. O -trænge,
V. [1] [-itfBix'a] vbs. -else (Brandes.XII.256)
ell. -ning (Bl&T.). (især i perf. part.) med
kraft, magt tvinge til at gaa, rykke tilhage ell.

hindre i at bryde frem; trænge tilbage, tilbage-

trænge Mængden. VSO. \\ navnlig overf., især

m. h. t. (udslag af) følelseslivet: holde nede;

undertrykke; ogs.: fortrænge, undvige enhver 60

Yttring, hvorved Kongens tilbagetrængte
Vrede mod Bispen kunde nåbiyde. Ing.KE.
11.180. tilbagetrængt Aandedræt, spændt
Forventning! yZor/i<sen.TO.//.S. ved deres

Indblanding har (russerne) opnaaet at skade,
tilbagetrænge eller fuldkommen ødelægge
den selvstændige Arbejderbevægelse. FriscÅ.

PE.IOO. (hendes) Øjne . . er blanke af

tilbagetrængte Taarer. BechNygaard.G0.260

.

-tnr, en. [1] hjemtur. Selmer.FO.II.592.

Schand.BS.163. Ud- og Tilh&getvir.BilleskovJ

.

H.I.246. -tvinge, v. [1] [-,tveri'a] (I br.)

d. s. s. -trænge. Moth.TlM. hun tilbagctvang

enhver Følelse, der truede med at gaae for

\iåt.Oehl.XXVI.205. D&H. -vej, en. [l.a]

(jf. Frem-, Hen-, Udveje vej, der fører til-

bage til et maal; hjemvej; ogs.: tilbagerejse,

(ofte i forb. paa tilbagevejen/ Amberg.
11.374. kunde jeg dog naae tilbage til

Schweiz! jeg gruede for den lange Tilbage-

vei deTOY).HCAnd.ML.387. De fulgtes ad
baade paa Hen- og Tilbageveien. y<SO. Kun
fordi han var set og ingen Tilbagevej saa,

gik han til. HansPovls.RF.169. \\ billedl. Det
er den eneste naturlige Udviklingsgang —
den eneste Tilbagevei til en Kraftens og Fri-

hedens Tiå.Ing.EF.Vin.65. Nu var han og
Eisabe kommet saa langt fra hinanden, at

Tilbagevej ikke var m\x\ig. GyrLemche.S.II

.

94. -veksel, en. [I.2, 6] {efter ty. riick-

wechsel) Y modveksel. Mohr&Nissen.Ty.-da.
Ordbog.II.(1904).441. Ludv. -vende, v.

[1.3] [-|Væn'8] vbs. (nu 1. br.) -else (Mynst.

Betr.1.241. VBeek.LK.I.142) ell. -ing (LFeilb.

OmLigeløbogKredsning.(1896).43). (jf. ænyd.

tilbagevendelse, tilbagekomst; især i præs.

part. og som vbs. (nu især i formen Tilbage-

venden/- i alm. spr. vende tilbage) I) intr.:

komme tilbage; indfinde sig paa ny. I.l) i

al alm. Moth.TlH. ! sin Piges Arm
|
den

frelste Brudgom nu tilbagevender.PGwWft.

1.86. *Ei disse Døde kan tilbagevende
|
Til

Verdens friske Liv. Ing.SR.130. jeg havde
foranlediget hendes Tilbagevenden til sin

Moder og sin Fligt.Gylb.KV194. Goos.III.56.

II
billedl. en Tilbagevenden til en første Kjær-

lighed. ZierA;.F/.354. II
om ting; ogs. om for-

hold: indtræffe paa ny. *Vennehuld tilbage-

vendte
I

Den milde Fied.Gutfeld.113. *til

Dine Hænder
|

. , Min Bog tilbagevender,
|

For Sætterfeil saa in.Erz.D.II.229. Bl&T.

1.2) part. -vendende brugt som adj. tilbage-

vendende Skovgjæster.Pi^ans.iiCif.2. || især

om ting og forhold; navnlig: som indtræffer

paa ny. (ofte i forb. som stadig tilbage-

vendendej. Kierk.XIII.117. En tilbage-

vendende Comet. F^SO. de regelmæssig til-

bage vendende M.SiTkedeT.Reinhard.FC.227.

Universitetets aarlig tilbagevendende Fest i

i Anledning af Kongens Fødselsdag. Vilh

Thoms.Afh.II.429. OFriis.Litt.256 (se u. sta-

dig 6). tilbagevendende sø, ^ tilbage-

løbende sø; tilbageslag af sø. Scheller:MarO.

365. 2) (sj.) trans.: faa til at vende tilbage;

især [6.2] m. h. t. blik: rette tilbage, hurtig

svandt Stadens Taarne for vore tilbage-

vendte B\ik.Sibb.I.36. PalM.(1909).II.191.

-vender, en. (sj.) person, som vender til-
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bage, navnlig til sin gamle beskæftigelse, sine

gamle forhold ell. interesser. JVJens.Di.22.

J. saa flere unge Fiskere, der sogte Pladser

i Købstaden . . de fleste vendte tilbage . .

han vilde nødig blive som disse Tilbage-

vendere. JacPa/uda«.F.38. Skribenter . . kan
have et personligt Problem . . de kan være
EfternBlcre eller Tilbagevendere. sa/^aiTtd.
"/il939.9.sp.2). -vise, v. [l.i] hvi'qa] (;/.

ænyd. tilbagevigelse ; især i præs. part. ell.

som vbs. (i formen TUbagevigen^) trække sig

tilbage (over for en modstander) ; vige tilbage.

Moih.TlU. En tilbagevigende Fiende.FSO.
billedl.: Deres Samtale er en stadig Søgen
og Undflven, Fremrykken og Tilbagevigon

(Brandes'.E.éO: RetiieTen). Brandes.IV30.
\\

tilbagevigende gang ^bagegang, Ursin.

Uhre.(1843).39), (ur.) om særlig gang (9.1

)

hos ure, se NordConvLex.V557. Sal.*VI.680.

II
uden forestilling om bevægelse, især om

ansigtsdeles form. Panden smal, høi og til-

bagevigende. S<Bt7Ie.(roi.///. 2 7. Hagen (var)

for kort og tilbagevigende. <Soi/a.G4if.54.

•virke, r. [l.a, 6.a] vbs. -ning (s. d.).

(især i præs. part.) indvirke paa noget bag-

ved liggende ell. fremkalde en virkning i mod-
sat ell. anden retning; ogs.: have gyldighed

for noget tidligere passeret. Kierk.VII.507.

Ingen Lov tør tilbagevirke, der kun træffer

den Enkelte gennem en af hans Viljeshand-

linger som ^iellemled. Brandes. VI1.429. til-

bagevirkende kraft, om et forholds, især

en bestemmelses gyldighed ogsaa for et tidsrum,

der ligger forud for dens fremkomst. Nørreg.

FriveUr.1.33. 1731 optoges han i Adelsstan-

den — med tilbagevirkende Kraft for sin

61 Aar forinden afdøde F&der \CSPet. Litt.

723. LovNr.84Py*J934.§2. \\ tilbagevir-
kende udsagnsord ell. verbum, (gram.)

refleksivt verbum. Molb.HO.79. Mikkels.Ordf.

341. jf. Raek.NSO.274. gensidig tilbage-
virkende verbum, (gram., 1. br.) reci-

prokt verbum. Bl&T. tilbagevirkende
stedord (pronomen), (1. br.) refleksivt

pronomen. Rønning. Vejledningimodersmålet.
(1893).33. -virkning, en. vbs. til -virke

(ell. virke tilbage) : tilbagevirkende kraft ell.

indflydelse; ogs.: reaktion. SundhedsMagazin.
(1763).37. Spørgsmaalet om Loves Tilbage-

virkning. Z^ron<fc».V//,429. De fysiologiske

Virkninger kan ikke tænkes at foreeaa uden
at medføre Tilbagevirkninger i Form af

Fornemmelser. /1i/>am.^'0,/É'5, G) -viae, v.

{-,vi's8) vbs. -nlng (s. d.) ell. (1. br.) -else

(i bet. 1: Thorsen.Afh.III. 127). I) [1] befale

en (U blive borte fra et sted; forbyde at ixærme

sig; vise bort; afvise. JBaden. DaL. Alle, »om
mødte, bleve tilbageviste. VSO. Il iscer m.
abstr. obj.: afvise; afslaa; fork<ute. Et er hvad
man taaler af en Ven . . et andet hvad man
bør tilbagevise af en Mand, som man blot

kiendcT.Ørst.(0ehl.Br.III.6). hun . . tilbage-

viser hans he)hn.OFriis.IAtt.l99. 2) [6.8]

pege, vise hen til noget tidligere nævrU; viit

kun i part. tilbagevisende, (gram.) om
pronomen: refleksiv; hos Rask ogs.: reciprok.

Rask.III.272. Mikkels.SproglS.53. (nu 1. br.)

relativ. Molb.UO.76. FGuldb.Grammaticalske
Forelæsninger.(1814). 131. MMatzen.Moders-

maaletsSproglære.(1893).239. gensidigt til-

bagevisende, se gensidig, qp -visning,
en. [-ivi^snen,] flt. -er. vbs. til -vise ell. vise

tilbage. I) til -vise 1: afvisning. vAph.(1764).

10 (Tausens) Tilbagevisning af Biskoppens væb-
nede Folk. OFms.Lt«.247. 2) (jf. -vise 2; sj.)

henvisning i skrift til noget tidligere omtalt.

tilbagevisninger inden selve afhandlingens
grainser.FDyrlund.TN.Fort. jf.: det stærkt
udpenslede Frem- og Tilbagevisnings-
system, hvorved Forf. søger at slaa Bro
over de mange Kløfter i Afhandlingen, 5is<
Tidsskr.10R.V745. Cfl -værende, part.

adj. [4] [-|Væ'r8n9] som befinder sig i en stil-

20 Ung længere tilbage; især: som er tilovers ell.

i live; resterende. Cit.l705.(KbhDipl.V798).
trække den tilbageværende Fod med An-
stand til den forreste til Jorden nedsatte.

MR.1839.151. Dette gamle Bispeslot er den
eneste tilbageværende af Odsherreds tid-

ligere Borge. AarbTurist.1931.27.

tilbede, v. ['telibe'Sa; ogs. -jbe'] præt.

-bad; part. -bedt ell. (nu kun bibl.) -bedet
(Joh. 4.20. Holb.Ep.IV134. Bagges. L.I. 155.

30 Blich.(1920).XII.147) ell. (sj.) -beden (som
adj.: »de tilbedne Læber. Tode.ST.II.84).

vbs. -else (s. d.) ell. f -ning (jf. tilbednings-

værdig^. (glda. d. s. i bet. 2 samt i bet. „ind-

byde" og „anmode", sen. oldn. tilbiftja t bet. 2,

;'/. mnt. tobeden, tilsige, samt lat. ad-orare)

1) (jf. bede sig noget til og bede til u.

Y bede 1.2 og 5.i ; nu næppe br., jf.: „nu
sjeld." Levin.) anmode, bede om noget;

ofte m. refl. hensobj.: udbede sig; skaffe
40 sig ved at bede. *Leander lær ham nock

at leggo Vaaben ned,
|
At tage Svøffted

ind, tilbede sig en Fred. Holb.Mel.IV4. (vi)

venter herpaa naadigst og gunstigst Reso-

lution, som tilbedes underdanigst af S. A.
Cit.l785.(RibeAmt.l940.32). VSO.1.269.

\\

ofte (jf. bet. 2) i udtr., der betegner henvendelse

til gud: nedbede, daglige Poenitentzes Bøn-
ner, eller saadanne, hvorved man enten til-

beder sig Naado eller afbedor U-naado.

so Holb.MTkr.395. We88.236. fde) knælede ned
. . for at tilbede dem (o: korsfarerne) Eng-
lenes Varetægt. Satoft.Sommerfugle.(1821).49.

2) (jf- bede til gud u. V bede 2.1^ A<?n-

i^ndr sig til gud (en guddommelig rnagt) i

bøn; anraabe; nntmlig: dyrke som en
guddom; bekende sig som dyrker af.
'2.1) i pgl. bet. du tilbeder (Chr.VI: tilbeder

for^ andre Guder. 5Afos..10.77. Gud er en
Aand; og de som ham tilbede, bør dot at

60 tilbede i Aand og S&nd]ied.Joh.4.24. *de
sioldne Faa . . | som tilbedende hæve | for

Guddommens Straaler. Oehl.Digie.(1803).80.

Orundtv. Udv. III. 282. NAJensen. Ventetider.

(1926).90. II
m. overgang til bet. 2.a. een, som

XXIII. Rontrykt •/« 1»M 77
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tilbeder jer (o: en kvinde) som en Gudinde.
Holb.Usynl.II.l. Schand.VV 332. tilbede
guldkalven, se Guldkalv. 2.2) overf.: yde

hyldest som en guddom; højagte; beundre
stærkt; forgude, saadan en Konge, som af

alle sine Undersaattere er baade elsket og
tilhedet. Stampe. 1.90. min høitelskede, næ-
sten tilbedte F8ideT.Sibi.I.126. || navnlig

m. h. t. person af et andet køn: nære en dyb
kærlighed til; især m. h. t. kvinde: elske

inderligt; være dybt forelsket i. Holb.Usynl.

11.6. for Amors Pile er mit Bryst uden Be-

dækning, men hans Bind kan man ikke bære
i sit 49de Aar. Den jeg nu skulde elske,

maatte jeg ti\hede.Gylb.(Heib.Fl.^'/2l827.2.

sp.2) (jf. Winth.Digtn.3). *Han var for-

elsket —
I

Forelsket? Nei, det Udtryk er

for svagt.
I

Bogstaveligt, han tilbad hende.

Hrz.XVII.12. Disraelis Hustru synes at have
tilbedt sin M&nd. Brandes.IX.403. ofte i perf.

part. brugt som adj. ell. subst.: *skue den
Tilbedtes Smil. Bagges.1.191. for 20 Aar siden

var (hun) den tilbedede Baldronning i alle

Klnbhei.Blich.f1920).XI1.147. Digteren er

fjernt fra sin Tilbedte, som han aldrig har

set. OFriis.Litt.169. \\ m. h. t. ting. *du Pa-
tronens Liberi

|
Forkysser og tilbeder. Falst.

112. Du haanede, hvad de Fleste tilbeder:

Penge og Magt. Schand.VV327.
tilbedelig, adj. [tel'be'bali] {ænyd.

d. s.; til tilbede 2; nu 1. br., jf.: „Næsten
foræld." Levin.) som er genstand for tilbedelse;

især: som fortjener at tilbedes; tilbedelses-

værdig, det paa Guddommens Throne til-

bedelige Christi Legeme. Ruge.FT.12. VSO.

II
navnlig til tilbede 2.2, om (elsket) kvinde.

Min Frue! den fromme, eyegode, tilbedelige

Fiuel Jacobi.(Skuesp.IV114). Dig, beste Deel

af Menneskeheden, tilbedelige Kiøn. Bagges.

L.I.XXVI. Gylb.1.203. Tilbedelse, en.

['tel|be'6als8] ell. (især som 1. led i ssgr.)

[telibeJ6als8] (jf. FDyrlund.Uds.36. Bertels.O.

106). flt. (nu 1. br.) -r (se ndf.). (glda. d. s.) vbs.

til tilbede 2: det at tilbede; dyrkelse; kultus.

Helgenes Tilbedelse. Holb.Ep.1.402. Solens og
de himmelske Legemers Tilbedelse.Zra/i.FF.
246 (jf. Soltilbedelsej. Tusinde i offentlige

Forsamlinger bringe Gud Tilbedelse. ikfi/ws<.

Præd.(1829).16. (nu næppe br.) i flt., om
bønner, lovprisninger: LTid.1720.Nr.41.1. Vo-
res Virksomhed kan i Henseende til Gud
ikke vise sig, uden i Lovsange og Tilbedelser.

JSneed.II.45. \\ overf., til tilbede 2.2: dyb
beundring; højagtelse; forgudelse, den galante
indsmigrende Tilbedelse af Kjønnet (o: kvin-

derne). Kierk.V1. 119. mavegrus Tilbedelse af

Ministeriet. PoVyd922.3.sp.l. Tilbedel-
ses-, i ssgr. af Tilbedelse, bl. a. (katolsk-

kirk.) i ssgr. Tilbedelses-orden (ell. den evige

tilbedelsesorden^, kvindelig orden, hvis for-

maal er den bestandige tilbedelse af alterets

sakramente (Krak.1915.344. KathOrdb.40),
-søster, medlem af denne orden (i forb.

evige tilbedelsessøstre om selve ordenen. Kath

Ordb.l7). O -Tærdig^, adj. [itelibe'aalsas-,

ogs. tel'beJ58lsas-] (nu næppe br. tilbedelse-.

Suhm.11.66. SMBeyer.E.lv. — f (maaske
efter ty. anbetens-wert, -wiirdigj tilbedens-.

Bøeg.S.91). (jf. tilbedningsværdig^ d. s. s.

tilbedelig; dels (nu næppe br.) om gud(dom):
Suhm.II.66. SMBeyer.E.lv \\ dels overf., om
person (kvinde). Tode.IX.371. De véd ikke,

hvor tilbedelsesværdig De er, tusindfold

10 skønnere nu end deng3ing.EBrand.Bes.63.

de tilbedelsesværdige kvindelige Formor.
lsakDin.FF.300. Tilbeder, en. ({f) Til-

bedere. Graah.PT.I.305. Hrz.1.212). flt. -e.

{ænyd. glda. tilbedere) person, som tilbeder

(2). I) (nu især i ssgr. som Ild-, Slange-, Sol-

tilbeder; bibl. ell. relig.) til tilbede 2.1. de
sande Tilbedere skulle tilbede i Aand og
S&nåhed. Joh.4.23. Kong Waldemar (har)

ingen stor Tilbeder . . været af Helgene.

20 Holb.DH.1.295. PalM.TreD.159. 2) til til-

bede 2.2: person, som højagter, beundrer, for-

guder nogen ell. noget. Holb.DH.II. 67. de
mange blinde Tilbedere af Middelalderen.

Ørst.II.165. Mendel (var) en Naturens yd-

myge Tilbeder. NaturensV1922.338(jf. Na-
turtilbederj. || navnlig: mand, som tilbeder

en kvinde; ofte (især spøg.): frier; bejler.

Holb.llJ.IV2. Med et i uudsigelig Beundring
og salig Bedunstelse famlende BUk omkred-

30 ser man hende i Tilbederens Dandsetrin.

Kierk.V1. 52. Hjortø.GU.33. 3) (til bet. 1;

zool., foræld.) insektet knæler (2); Mantis
religiosa. Kielsen.NB.137. m. sa. bet.: Gud-
tilbeder. Bergs.MS.II.484. f tilbcd-
nincs-værdiff, adj. tilbedelsesværdig. To-

de.IX.247.

t til-bedrage, v. m. refl. hensobj.:

skaffe sig, erhverve ved bedrageri, falske fore-

givender olgn. sjelden undlader (mængden)
40 at hævne sig . . over dem, som engang til-

bedrog sig dens Uøysigtehe. Ew.(1914). IV
134. Hauch.DVII.196. -bege, v. hbai'a,

-jbe-qa] (f -bæge. JBaden.Horatius.1.255).

vbs. -ning (Amberg.). (jf. ty. zupechen, zu-

pichen; nu sj.) overstryge, besmøre noget med
beg (for at gøre det holdbart, vandtæt); bege;

ogs.: tillukke med beg. Moth.B120. jeg (fandt)

et vel tilbeget Fad med ferskt Vand.Oe^i.

XXV111.97. Hans Fingre og Klæder vare

50 ganske tilbegede. Levin, -behør, et ell. (nu

næppe br.) en (jf.: med ald sin Tilbehør.

Slange.ChrIV208. vAph.(1759)). (ænyd. d. s.;

fra mnt. tobehore ell. hty. zubehor, til mnt.

tobehoren, hty. zubehoren, høre til; jf. Behør

samt til-behørig, -behøring; især emb. ell.

fagl.) hvad der hører til, bør findes hos en

ting ell. (nu sj.) et levende væsen; tilhør; nu

navnlig om genstande (som døre, nøgler, vin-

duer, ovne), der er nødvendige dele af en fast

60 ejendom, ell. ting (fx. reservedele), der hører

til et redskab ell. en maskine og er nødvendige

ved brugen ell. driften. 10 Skiønne Heste med
tilhehøT. Pflug.DP.595. Venus siddende ved

et Natbord, med alt Tilbehør. £M;.^i9i4;./.
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75. vi (udkastede) Skibets TDbehør (Chr.VI:
redskab; 1907: Redska.heT).ApG.27.19. Faste
Ejendomme med alt Tilbehør. Z/OviVr.249"'/*

1922. §12a. Tre Biler og alt Tilbehør med.
TidensKmnder."/7l930.30.

|| (jf. Inventar 3;

især spøg.) i videre (uegl.) anv. *To Karper
med al Tilbehør,

|
En Tærte, som sig hor

og bør,
I

Med allehaande Frugter. GraaA.

PT. 1.309. Haandbevægelser og det hele ora-

toriske Tilbehør. Brandes.II.428. jeg blev lo

strax upasselig ombord og snart temmelig
lidende med Feberanfald og Tilbehør. Luis
Bramsen.0.133. om levende væsen, navnlig

person: (en) Eqvipage med alt levende og
livløst TilhchoT. Bagges. L.II.213. Tidligere

havde Skøger været et taalt Tilbehør i

Byerne. TroelsL.XII.139. Som mangeaarigt
Tilbehør til Slottet nærede den halte Skræd-
der . . Ærefrygt for Alt, hvad der hørte Her-
skabet til.Budde.F.277. -behørende, part.

adj. (sj.) (SorøAmtsiid.^*/7l945.8.sp.l) ell. f
-behørige, adj. (ænyd. tilbehørig; efter mnt.

tobeliorich, hty. zubehorig) adj. til -behør:
tilhørende; ogs.: nødvendig; behørig, den lille

Galliot . . med tilbehørige Folk. JensSør.1.40.

Gevær for 12000. Mand, nemlig 2000. Ryt-
tere og 10000. til Foeds, med alt tilbehørigt.

Slange.ChrIV.1124. Schousbølle.Saxo.286. jf.

Tilbehørighed, tilbehør. JHSmidth.Ords.
161. t -behørini;, en. flt. -er. (glda. d. s.;

efter mnt. tobehoringe, hty. zubehorung; „For-
ældet". VSO.) tilbehør, huset (blev) fuld-

kommet med alle sine sager, og med alle

sine tilbehøringer (1871: alt sit Tilbehør/
lKg.6.38(Chr.VI). en Hob Skibe blev til-

veje bragt, og forsyned med Folk, Amuni-
tion og anden TilbehøTing.Holb.DH.II.245.
vAph.(1759).

tilberede, v. ['telbeire^ddj -te ell. (nu
næppe br.) -ede (2Tim.3.17 (Chr.VI). Heib. 40

I'ros.XI.472. Schicrn.HS.1.151). vbs. -else
(s. d.) ell. -ning: (s. d.). (ænyd. d. s.; vel

efter mnt., jf. glholl. toebere(i)den, hty. zu-

brreiten; især (i bet. 1-2^ Q) ell. fagl.)

i) gøre rede, færdig til brug; bearbejde;
behandle; berede (1). tilberede Hør. VSO.
tilberede iikind. SkotøjsO.32. en Bænk af sim-
pelt utilberedt TTæ.Walt.PF.122.

|| (jf. u.

bet. 2) m. h. t. fødemidler: tillave, jeg saae
to tilberedte Kyllinger derhenne paa Bordet. 50

Hrz.XII.275. Abraham (hentede en) Kalv,
og han gav Drengen den, og han skyndte
sig at tilberede (Chr.VI: rede^ den.iAfo«.
18.7. tilberede Fisk til Saltning. BiÆT.

||

(nu sj.) m. h. t. jord. .IPPrahl.AC.47. en
Afbygger . , tilberedte Jorden; men jeg hø-
stede al Sæden.Dengl.KlokkeriFarum.(192H).
133.

2) m. h. t. resultatet af en behandling, del

færdige produkt: fremstille; lave. det tog 60

en Del Tid at tilberede det varme (bade-
vand) i Kedlen i Køkkenet. StSprO.Nr. 132.
90.

II
især (jf. bet. 1) m. h. t. mad. vAph.

(1764). (jeg) har tUberedet Kaffen til Dig.

Kierk.Vll. Tilbered (1819: bereedj, hvad
jeg skal have til ^a.åveTe.Luc.l7.8(1907).

II
(nu sj.) forfærdige; konstruere. Sen-

gens Eiermand, der har ladet sig den til-

berede. G'ram.Bret'e.52. de tilbereder sig ler-

ka.T.AOlrE.NO.47.

3) (nu sj.) bringe i orden ell. stand;
sørge for; indrette, de tilberedte Lamper
(0: lamper, der er parat til brug; 1931: Lam-
perne, der skulde sættes pa.a.). 2Mos.39.37.
Vognen er tilbereedt, ligesom til Høstbrug.
JPPrahl.AC.103. med kjærlig Omhyggelig-
hed tilberedte (hun) hendes Plads i Baaden.
CBernh.II.287.

4) (nu næppe br.) forberede. 4.1) træffe
forberedelser til; arrangere. Som gam-
mel Regentsianer maa De hjelpe til at til-

berede det store Jubilæum for denne Byg-
ning. Nyerup.(Rask.Br.11.23). (han) havde
tUberedet Alt til Flugt.Oehl.XXV47. jf.:

han tilberedte sig Nydelsen (0: teen).Kierk.

VI.81. 4.2) m. h. t. den ell. det, der forberedes:

gøre rede; bringe i egnet tilstand. Han
har foreslaaet at bruge dette Middel (o:

inddrypning af belladonnaekstrakt), for at
tilberede Øjnene, naar man vil operere for

Stær. PhysBibl.XIII.170. *Kamelen staaer

alt sadlet, tilberedt | At bære . . ( Sin hulde
Byrde til Aladdins F&\ads.Oehl.I.205. \\ især

om aandelig (religiøs) forberedelse, det Guds
menniske skal være færdigt, tilberedet (1819:
dygtiggiortj til al god gierning.2Ttm.3,i7

(Chr.VI). *(sig) at du est kommen
| Som

Munk at tilberede (Oehl.(1841).IV208: for-

berede^ ham til Døden. Oehl.Sk.250 (dadlet

Hjort.KritLit.il. 14). || refl. tilberede sig til

en Reise.ySO.
Tilberedelse, en. flt. (især i bet. 2)

-r. {ænyd. d. s.; jf. Tilberedning) vbs. til til-

berede. I) (især CP ell. fagl.) til tilberede 1

og 2: behandling, bearbejdning ell. fremstilling

af stof. vAph.(1759). (han var) beskikket til

at forestaae Tilberedelsen af Bagværket
(Chr.VI: det, som tillaves i panderne; 1931:

at tillave Ba.gwæTket).lKrøn.9.31. Det an-
befales at stille Kalken i Blød . . før Til-

beredelsen. ///-'Z^./S.Jfi.Jfi.
II

spec. (især for-

æld.) om fremstilling ved sammensætning af
forsk, ingredienser, ved destiUaiion, kemisk
proces; ogs. f o^ <^' saaledes fremstillede

(præparat). vAph.(1759). Hofmesteren (send-

te) tvende Mænd over til Hveen, som skulde

besee (Tyge Brahes) Mathematiske Instru-

menter og Chymiske Tilberedelser. CP/fo/Ae.

MQ.11.729.
||

(spøg.:) (i parodien er) skiz-

zeret Tilberedelsen af en Novelle. VVed.(Li-
teraturogKritik.il I .(1H90).365). 2) (nu næppe
br.) til tilberede 4.i : forberedt-Ise ; foranstalt-

ning, hvorved noget forberedes. Efterat Til-

bereedelserne vare giorte . . rykte han mod
helgTfid.Holb.Hh.1.368. Vi havde nu ret

travlt med Tilberedelser til Bryllupet.PiV
Nyegaard.S.167. jf.: de episke Tilberedelser,

hvormed Hr. Forfatteren aabner dette Digt.
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KriUskJournal.1779.104. Tilbereder, en.

flt. -e. (1. ir.) person, som tilbereder (1) ell.

fremstiller noget, som . . duelig Læge, og

ligesaa duelig . . Tilbereder af Lægemidler.

Blich.(1920).XXIV112. Bl&T. Tilbered-
ning, en. ftt. -er. {ænyd. d. s. i bet. „tilbe-

hør"; især tb ell. fagl.) vbs. til tilberede 1-2:

tilberedelse (1). Amberg. Pergamentets Til-

beredning. VSO. Det vældige Sildefiske sam-
lede . . i Tusindvis af Mennesker, der søgte lo

Fortjeneste baade ved Fangsten, Tilbered-

ningen og Omsætningen. VlaCour.DH. 1.222.

Il
(nu næppe br.) om bearbejdning af jord.

De har . . efter mange forsøgte foranderlige

Tilberednings-Maader, fundet denne at

være den beqvemmeste for Jorden. JPPrahl.

AC.32. II
(nu næppe br.) konkr., om præ-

parat. LTid.1725.75.
\\

(sj.) billedl. Rahb.

(VSO.). Romancen, Balladen — alle disse

forfinede og litterære Tilberedninger af Folke- 20

sangen. VVed.R.83.
til-betle, V. (jf. betle sig noget til u.

betle samt -tigge, -trygle; O ell. jur.) især

m. refl. hensobj.: erhverve, skaffe sig ved tig-

geri; i videre anv.: faa ved at bede paa en

krybende ell. ydmygende maade. Holb.Hh.II.

508. Er det da intet . . at ei krybe for den
nedrige Hofmand og den stolte Yndling, at

ei tilbetle sig hans Smn\.Suhm.I.201. Goos.

11.104. Reformationen lagde de i Guds 30

Navn tilbetlede Klosterjorder og Monopoler
tilbage til den indenlandske Suverænitet

igen. JVJens.(IslSagaer. 1. 10). f -betro, v.

{ænyd. d. s.; efter mnt. tobetruwen, hty. zu-

betrauen; jf. anbetro) overlade til ens om-
sorg; betro (2.1 ) til en. (kongen) bemøyede
sig meget at bringe sine af Gud tilbetroede

Lande udi en god Stand. Holb.Intr. 1.713.

Besætningerne droge ud, og Stædernes For-

varing tilbetroedes Borgerne. Slange.ChrlV. 40

1105. VSO.1.352.
II

i pass. m. betegnelse for

den, hvem noget overlades, som subj. Jeg veed
vel, at jeg herudi gaaer videre end jeg af

S. er tilhetroet. Gram.Breve.121. Slange.Chr

IV1143. -binde, v. [-jben'a] vbs. -ing ell.

(nu næppe br.) -else (vAph.(1764)). (ænyd.

d. s., glda. d. s. i bet. „tilknytte, forbinde, for-

pligte", jf. mnt. tobinden; O, 1. br.; oftest i

perf. part.) I) (jf. binde til u. binde 2.ij

fastgøre ved baand; fæste; binde paa. et lidet 50

Lif-Stycke, som naaer dem under Armene,
og Brøstet, hvor de det tilbinder. Pfiug.DP.
737. Da han fik Snerten tilbunden, var
Pidsken færdig. FSO. Dersom man ikke til-

binder Skud og Grene, som her angivet, vil

man kun opnaa, at Espalieret i Løbet af

faa Aar bliver nøgent for neden. Tidsskr.f.

HavebrugetsFremme.1928.290.
\\

(sj.) fastgøre

ell. tilføje (til en bog) ved indbinding; ind-

binde i bog. De bag i tilbundne Ark høre eo

ikke til Bogen. MO.^ 2) (jf. binde til u. binde
1.2^ danne et lukke, en spærring ved at binde
ell. sammensnøre; ogs.: dække, tilhylle ved
om-, sammenbinding, du skal ikke tilbinde

Munden (1907: binde Munden til^ paa den
Oxe, som tærsker. 7 C7or.9.9. Snøreremmene
tilbindes, naar Skoene tages paa og opløses
naar de tages SiLMR.1831.110. en tilbundet
Sæk. JSM0ll.MB.94. gamle Syltekrukker,
tilbundet med FeTgSkment.IsakDin.PF.377.

II
m. h. t. øjne: anbringe et bind for, saaledes

at vedk. ikke kan se; især i forb. som med
tilbundne øjne, med bind for øjnene; ogs.

i overf. anv., som udtr. for aandelig blindhed,

manglende forstaaelse. NKBred.VH.36. kar-
lene prøver hvem der med tilbundne øjne
kan støde den (o: dukken) i graven. AOlr

.

DH.II.259. jf.: *Da blusser Veddet op, alt

stablet længe
|
af stakket Klogskab og til-

bundet Syn. Ploug.II.213. \\ (sj.) m. h. t.

person: indsvøbe, -hylle, -pakke i tøj. Kokke-
net, hvor tre tilbundne Husmandskoner pas -

sede Folken&dveien. Bang.L.44. -binde, v.

se tilbyde, -blad, et. (nu næppe br.) tillæg

til avis olgn. Lille Søndag-Aften. Et Tilblad

til Søndagen. Bagges.(titelpaatidsskrift.lS14)

.

-blande, v. [-jblan'a] vbs. -ing (s. d.).

{glda. (vbs.) tilblandelsæ, fsv. tilblanda; jf.

blande (L5.7) til; især fagl.; navnlig i perf.

part.) tilsætte ved blanding. VSO. 1.394. der
var tilblandet ikke-pasteuriseret Sødmælk
til Skummetmælken. MdsskrDyrl.LVII.122 .

jf.: det mørke Blod, der var tilblandet Slæg-
ten fra Mødre hentet i Skovene. JFJens.fir,

202. -blanding, en. [-|blan'eix] flt. -er.

(især fagl.) vbs. til -blande (ell. blande tilj;

ogs. (sjældnere) konkr.: hvad der er tilsat, til-

føjet ved blanding, (den) stærkeste Beitse . .

bestaaer af blot suurt Barkevand, uden
nogen Tilblanding af almindelig Y&nd. JF
Bergs.G.205. IngBygn.l944.83.sp.2. \\ billedl.

altfor megen Tilblanding af fremmed Taio.

Mall.SA.12. det bagudrettede Syn er . . en

god og passende Tilblanding til vor megen
FTema,dTettethed.JacPaludan.(PoU/iil927.2.

sp.5). O -blive, v. [-ibli'va] vbs. -else (se

ndf.). faa tilværelse eJl. liv; blive skabt ell.

dannet; blive (7.4) til. Amberg. Vel er Gud
Begyndelse, forsaavidt som han ikke er til-

hleven.Heib.Pros.11.122. han forsikkrer . .

at han ikke med Fichte vil lade Ideen til-

blive i en evig Yoiden.Kierk.XIII.379. Et
langsomt tilblivende Forhold. VSO. man
tænkte sig (retsbøgerne) tilblevne ved konge-

lig Foranstaltning. PJJørgf.S.^^. || navnlig

som vbs. den bevidste Barnespeculation, saa-

vel paa Tilblivelsens som paa Tilkommelsens

store GsieLdeT.Ing.Levnet.I.167. et Par Be-

mærkninger om Eventvrenes Tilbliven og

Fremskriden. HCAnd.(1919).V384. Er der en

Gud . . ? Har han direkte Del i hendes og i

min Tilblivehe. Sehand.TF.II.267. ||
hertil

bl. a. Tilblivelses-historie (Borchsen.FF.l.

143. Romanens Tilblivelseshistorie. StSprO.

Nr.182.83), -maade, -proces, -sted, -tid

(Hjort.KritUt.il.333. LJac.F.38).

tilbringe, v. ['tel, breri'a] tilbringe (d.

V. s. tilbringe^. H0ysg.AG.ll6. præt. -bragte,

i
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tidligere ogs. skrevet -bragde (Riber.(Egeria.

1,1.(1804).259). Ing.DeUnderjordiske.f1817).

6.91); part. -bra^. vbs. -else (vAph.(1764).

D&U.) ell. (nu ahn.) -ning ^Afhentning og

Tilbringning af Gods. Pol.^*/il934.(DSB-Nr.)
ll.sp.3. Vingehjnlet.l943i44.79.sp.l). {ænyd.

d. s., jf. mnt. tobringen, hty. zubringen; sml.

bringe (II.6.13) til; især ©, jf.: man forderver

kim Stiilen, og gjor den meget ubehagelig

og fremmed, om man spækker den med slige i_o

Verba som . . tilhiinge. Høysg.S.310)

I) føre med sig til et sted; bevirke,
at noget bæres, føres ell. kommer til et

sted. (især i forb. m. obj. og hensobj.). I.l)

t al alm. Kongen befoel ham at tilbringe sig

(o: ham) Brevet. Holb.DH.II.119. (skippe-

ren) tilbragte sin Konge, hvad hånd hafde
med at idkxe. Slange.ChrIV.1254. Ingen kunde
mere hente noget mere (o: hos købmanden),
alt skulde køres og tilhiinges. AarbKbhAmt. 20

1932-33.288. jf. bet. I.3: Kjøbmanden (maa)
kjende de Personer som kunne tilbringe ham
Ki0he1e.Ki0bmSyst.il.154. nu især i part.

tilbragt: (bogen) besørges Subskribentere

tilbragt for 6 Uk.Adr.*/iil798.7.sp.2. i forb.

(levere noget) frit tilbragt, 0: uden yder-

ligere betaling for udbringningen til kunden.
morgenbrød leveres i hele kommunen, frit

tilbragt
j || spec: medbringe ved indgaaelse

af ægteskab; dels (nu næppe br.) m. h. t. med- 30

gift: han overlod Sieland til hende, hvilken
hun som en Brude-Skat tilbragte sin anden
Mand Skiold.Suhm.Hist.1.46. jeg (0: en

kone) var ikke saa lykkelig at jeg kunde
tilbringe ham andet end min blotte Person.

PAlInb.R.1.275. Gude.0.97. dels (sj.) m. h. t.

barn, som er den ene ægtefælles særbarn:

0Kung.PS.17. || m. overgang til bet. 1.8,

m. h. t. gave, hjælp. De Faderløse Børn Hun
lader Hielp tilbnnge. JFriis. 196. Med den 40

eene Arm understøttede han det svage
Legeme, med den anden Haand tilbragte

han ham Vederqvægelse. jRose«s<6'.P//^a-

gaard.(1791).40. 1.2) (nu næppe br.) m. abstr.

obj.; navnlig m. h. t. bud, besked, hilsen:

overbringe. Jeg er her nedskikket for at

tilbringe Eders Stad og dino Borgere de
gode Tidender. //ol!6./'iu<./.5. Dend tomme
Vogns Tilbage-komst . . tilbragte mig dette

Bedrøvelige, at, ieg . . hafde mist En Fa- 50

åer.ItasmWinth.S.llO.
|| (jf. bringe en en

skaal, bringe en et glas til u. II. bringe
2.2 og b.\z) t i udtr. for at drikke en til,

(foreslaa en) at skaale med en paa noget.

Med skaaler at dricke forholdte det sig saa-

leedis: Commandanten tilbragte mig Tsa-
rens sundhed. JJue/. 55. Worm.Sat.26. 1.3)

(nu 1. br.) m. særlig forestilling om, at man
ikaffcr dl. tildeler en noget: forskaffe; til-

føre; bibringe. Mand har jo hørt af gamle 60

Historier, at en har tilbragt en anden For-
gift ved Bøger og Breve, saa at, naar de har
aabnet dem, er de bleven dødet der ved.
Hem. Moral. 11.140. disse Fremmede , . til-

bragte Eric en stor Fordeel; Thi vore Dan-
ske Folk . . havde (ikke) Kundskab om . .

Krigs- Instrumenter. Schousbølle. Saxo. 384.
||

m. h. t. slag, stød, saar olgn.: bibringe (I.2).

*Jeg den Forræder vil tilbringe sidste Stød.
NordBrun.ET.14. Riber.II.247.

|| m. tings-

subj.; ofte som udtr. for, at noget er en følge

af noget andet: medføre; volde. Gierningens
Udfald kand tilbringe Velstand, men Gier-
ningen i sig selv alleene Æie.Holb.MTkr.
388. Stærk Fugtighed tilbringer . . Planterne
adskillige Sygaomme.Schytte.IR.il.105. man
betænkte, hvormeget i fremmed Mønt . ,

Landbrugets Smør og Flæsk og Æg til-

bringer et valutasvagt L&nd.EBrand.(Pol.
**/tl925.7.sp.5).

II
om aandelig paavirkning,

meddelelse af kundskab, tanker olgn.: bibringe

(2). han, hvis lærvillige . . og skiønne Inge-

nium snart fattede aldt godt, som ham til-

bragtis. Tychon.(PersonalhistT.1922.189). et

Forslag om hvorledes disse Mennesker (0:

natmandsfolkene) . . kunde tilbringes en bedre
Cultur. StephJørg.L.183. HSchwanenfl.In.78.

1.4) t m. flg. inf.: bevæge; faa til; til-

skynde, dend Franske Ambassadeur var i

særdeeleshed befalet, at hånd sin største

Fliid skulle anvr ide, at begge de Nordiske
Kroner kunde tilringes denne dend u-lykke-

lige Chur-Fyrstes Nød at &ntSLgc. Slange.

ChrIV.539.

2) (til bet. \.z) t m. refl. hensobj.: skaffe
sig; erhverve sig; navnlig: skaffe sig paa
ulovlig ell. uretmæssig maade; tilvende sig.

DL.4—1—14. de Bønder, som sælge Træ-
Skoe . . og Træet ved Skovtyverie sig have
tilhra.gt.MR.1730.527. denne Mand, der ved
mange Aars Reyser hafde tilbragt sig store

\idcnska.heT.Klevenf.RJ.83. *Do Skatte,

hvormed han (0: troldkongen) sig lumsk har

tilbragt | Saa mangen fortryllet, forblindet

Tilbeder. Pram.Stmrk.308.

3) {jf- f: (han) bringer Natten til i den

kolde Lnit.JBaden.Horatius.1.5; vist efter

ty. zubringen, anvende; sml. dog bringe hen 2

(u. II. bringe 5.i) og henbringc 2 ) m. h. t.

tid: anvende; bruge; m. h. t. tidsrum, især:

af kortere varighed: henleve paa et sted og

(ell.) under visse omstændigheder, (menneskets)

Forfængelighads Livs Dages Tal, hvilke han
tilbringer (1931: henlever^ som en Skygge.

Præd.6.12. Med Drik og Snak tilbringes

hele Natten. OeRX/.6'2. hvormed vil Hor-

rerne tilbringe Tiden fra nu af og til iaften,

naar vi sees '\g\en? Hrz.V.131. Selve Julen

har vi tilbragt temmeligt stille uden synder-

lig Skral. Scharling.TheologellerDigtcr.(1917).

341.
II t uden nærmere bestemmelse. vAph.

(1759). dens (0: vortemælks) Frugt bliver

moden i Augusti og September; den til-

bringer Vinteren, og gaar ud saa snart at

dens Frø er iuldkomment.vAph.Nath.VIII.
228.

Tilbringer, en. flt. -e. (ænyd. til-

bringer(e), tilskynder, ophavsmand; til til-
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bringe l.l) I) (sj.) person, der bringer en
noget. vAph.(1754). jf. dial. tilbringersvend

(o: haandlanger). Feilb. 2) om (del af)
maskine, som fører, bringer noget paa plads;

spec. om patronfører i et magasingevær. Gymn.
11.143. Scheller.MarO. || hertil R a. Til-

bringer-arm (i maskingevær. Scheller.MarO.),

-(damp)pumpe (i oliefyr. SkibsMask.177.
IngBygn.l943.176.sp.l), -filt (i maskinrulle.

Ugeskr.fRetsv.l945.A.88), -plade (i maskin-
gevær. Scheller.MarO.).

Til-brød, et. (jf. ty. zubrot samt Til-

kost, -mad, -spise; dial.) paalæg, sul til

(smørre)brød. MDL.fjy.). VSO. LHammer.
Sønnenfra„Poppelhøj".(1919).24. Feilb. jf.:

(de gi. nordboere) slagtede Høvder og Vild-

svin, naar man manglede Tilbrødsføde.
Anesen.(PoU'/»1935.16.sp.l). Feilb.

Tilbad, et. [itel|bu6] flt. d. s. ell. f -de
(Slange.ChrIV.127.1122) ell. (nu dial.) -der
(smst.272. jf. Feilb.). (ænyd. tilbud, -bød, glda.

tilbod, opfordring, opbud, oldn. tilbo6; vbs. til

tilbyde (ell. byde til); jf. Tilbydelse) I) f or-
dre; tilsigelse, efter Tilbud holder ^ort;e/£e-

steren) Grøfter og Gierder omkring Hoved-
gaardens Marker. Cit.l766.(Weinwich.Stevns.^

(1798).27). 2) det at tilbyde (l.a) en noget;

spec. (T): opfordring til at købe noget ell.

overtage en stilling; offert(e); udbud; i vi-

dere anv., om skriftlig formulering heraf,

(ofte i forb. som give ell. gøre et tilbud;
acceptere, antage ell. modtage et til-

bud, mods. afslaa, afvise ell. forkaste
et tilbud;. (Chr.IIl) igientoog det Tilbud
han havde giort Pfaltz og Lothringen om
200000 Daler at betale til KielHolb.DH.il.
376. Han havde i sin Ungdom lagt sig med
Flid efter Videnskaber, og havde havt Til-

bud baade af (nu: om^ Præstekald og Skole-
Emhede. Mall.SgH.493. blotte Tilbud (er

ikke) stempelpligtige. LovNr.ll3^U1922. §7.
give Tilbud paa et AThejde. FagOSnedk. un-
der eds tilbud olgn., se u. I. Ed l.i. til-

bud og efterspørgsel, se Efterspørgsel 2.

i forb. som tak for ell. takke for (Ludv.
Feilb.) tilbudet: man (har spurgt) om jeg

kunde have Lyst til at leve mit Liv om igen,

og jeg har da altid svaret: „Nej, ellers Tak
for Tilbudet." AHenriques.OA.154. jf. ndf.

1.61: Hånd skal have Tack, Monsieur An-
tonius, for sit goode Tilbud (o: frieri til min
datter) . . jeg troer nock min Datter kunde
være vel holden med heim.Holb.Kandst.1.4.

II
bindende (SaVXXIIl.470), fritbli-

vende (s. d.) tilbud; forseglet (Wolfh.
MarO.532), mundtligt (SaVXXlII.470),
skriftligt tilbud; lovligt tilbud, spec.

(jur.) om en skyldners forsøg paa rettidig be-

talings erlæggelse. Nørreg.Privatr.III.47. Hen-
ryUssing.Obligationsret.^Alm.Del.(1942). 73.

||

om ægteskabstilbud, navnlig til en kvinde.
Holb.lJsynl.1.2. tilforne havde (hun) noget
rundt afslaget hans Tilbud af (nu: omj Eg-
teskab. KSelskSkr. V 66. StoreBededagsaften.

(1864). 8. (talespr.) om opfordring til løs for-
bindelse: han har gjort sin kontordame
upassende tilbud i

|| (jf. tilbyde 2.^) som
udtr. for, at noget fremkommer, tilbyder sig;

ofte (dagl.) som spøg. udtr. for, at man faar
en chance. Jeg skød strax paa Morgenkvisten
en Skræder (o: en hare), og havde siden ikke
Spor af Tilbud, før i den allersidste Saat.
Rørd.JE.126. Vore Folk (o: ved en fodbold-

10 kamp) har mange Angreb, men de spolerer
dem alle. En Gang faar N. N. et dejligt Til-

bud. BerlTid.yil922.M. 5.sp.2.
II

hertil bl. a.

(især Y) Tilbuds-arbejde (arbejde, hvorpaa
gives tilbud. Malerfaget. [1935] .297), -brev
(HandelsTekn.58), -giver (Lassen. AO. "45.

Hage.^147), -givning, -modtager (smst.),

-sum (Malerfaget. [1935]. 297), -udregning
(smst.302).

tilbyde, v. [itel|byJ68] ({^) tilbiude, se

20 u. Tilbydelse^. præt. -bød ell. (vulg. ell. dial.)

-bod (StellanRye.LøgnensAnsigter.(1906).41.

Nordkild.SF.120); flt. (nu næppe br.) -bøde
ell. (sj.) -bude (Argus.l771.Nr.l6.1); part.

-budt ell. (nu næppe br.) -budet (Holb.llJ.
LI. Stampe.1.56. Oehl.Er.1.168. Heib.Fam.
36) ell. (nu næppe i rigsspr.) -buden (Molb.
DH.II.459. Blich.(1920).XXVII.155. VSO.;
efter have: Cit.l828.(Brøndum-Nielsen.PM

.

267)), ogs. (skrevet) -buddet (Holb.Er.1.4.

30 Klevenf.RJ.124), -budden (Moth.B478), ell.

(sj.) -bydet (Holb.Panis.1.2) ell. (nu næppe
br.) -bødet (sa.Intr.1.565. Slange.ChrIV
1165. Reiser.II.417). vbs. -else (s. d.), jf.

Tilbud, (ænyd. glda. tilbiude, ogs. m. bet.

„indbyde, opfordre, meddele, paabyde"; jf.

byde til u. II. byde 8.8)

I) om person: give (en) meddelelse om
noget; navnlig: meddele en, at man vil give

ell. overlade en noget; love; give tilbud om.
40 l.l) (bibl. ell. relig., nu sj.) byde (1 1.3); til-

sige. *Herren . . |
Som venlig her tilbød

dem Naade. VKHjort.F.II.130. *i Hans Huus
ei truer Død,

|
Men evigt Liv tilbydes.

Grundtv.SS.1.36. vi flye hen at holde fast

ved det tilbudne (Chr.VI: foresattej Haab
(1907: det Haab, som ligger foran osj.

Hebr.6.18.
|| (jf. u. IL byde 3) f m. h. t.

hilsen, han skrev breve . . sigendes: Kong
Alexander tilbyder sin broder Jonathan hil-

so sen (1871: hilser sin Broder J.).lMakk.lO.
18(Chr.VI). 1.2) stille en forslag om at ville

give ell. skaffe ham noget; opfordre til at

modtage noget; byde (II.4). Naar du nærmer
dig til en Stad til at stride imod den, da skal

du tilbyde den Fred. 5Mos.20.10. Det har

været mig tilbuddet for 10 Aar siden at være

Cantor udi vor Frue Skole. Holb.Er.1.4. Vil

I (o: en borgerlig dame) nægte mig (o: en

adelsmand), hvad de allerhøjeste Damer
60 have tilbudet mig? Blich.(1920).XXVII.78.

tilbyde de laveste FTiseT.Wolfh.MarO.532.

tilbyde ed, (jur., foræld.) afgive tilbud om
ed (I.l.i). Moth.E4. tilbyde forlig, se I.

Forlig 1.
II

i udtr., der angiver, at man op-
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fordrer en modstander til kamp. Tilbyde

Festnmg.vAph.(1759). Tilbyde Kamp. Schel-

ler.MarO. jf.: At tilbyde Piecer (d: brikker)

er, at sætte dem i Slag for de fiendtlige.

Skak.(1773).27. || i udtr. for tilbud om hjælp,

medvirken, støtte, tjeneste. Sultanen . . til-

byder sin Mcdiation (o: mægling) til Freds-

Stiftolse imellem de stridende Christne Po-

tentater. Holb.Ep.III.348. De gamle Danske
lode sig anhverve, og de tilbude deres frie- lo

villige Krigs-Tieneste. Argus. 1771.Nr. 16.1.

(han/ gik ud for at tilbyde sin Arbejdskraft

i tilfældigt S]ov.AndNx.PE.III.278. m. h. t.

person: Det synes vel en Høflighed af en

Mand, at hånd tilbyder mig sin Tienner for

at lyse mig, og sin Vogn for at kiøre mig
hiem.Holb.Vgs.JI.l. || opfordre til at købe

noget; tidbyde til salg. Niels Forpagter . .

skulde have tilbudet ham Stude for meget
got kiøh. Holb.llJ.1. 1. vi er ikke utilbejelige 20

til at overtage det os tilbudte Parti Bomuld.
Lttdv. tilbyde noget til Salg. Z)<feH.

||
(nu

.) fremkomme med noget, række, stille,

lise noget frem (og stille det til ens disposi-

'Hon); byde (II.6); spec. m. h. t. noget spise-

ligt: byde (II.6.a). med , . Tilbyden af et

mørere Stykke Steeg (vilde franskmændene)
vise Selskabet Opmærksomhed. Bag^/es.L.//.

ill5. (han) tog den ene, af Capitainen til-

jbudte Sabel Blich.(1920).XXIV159. tilby- 30

le en sin haand olgn., (jf. u. II. byde d.i)

jt'c en ægteskab. Ew.(1914).II.358. hun har

'anmodet mig om, at tilbyde Dem hendes
Haand og Hierte, tilligemed 4000 Pund Ster-

|Jing aarhge Renter. Tode.S.87. Mange for-
' skede sig i den yndige Pige og tilbød hende
leres }i&and.Hauch.III.432. VSO. 1.3) (i

ere skødesløst spr.) i pass., m. det opr.

sobj. som subj. det Forbund og Alliance,

>m han tilbødes af en mægtig Monarch var 40

im heel behagelig. Holb.Hh. 1.512. Som ung
land var han (3: J. P. Mynster) . . bleven

Ibudt Præstekaldet i Spjellerup. Troe/sL.

iS.1.236. i 1896 blev han tilbudt en Stilling

lom Overingeniør. MeddelelserfraAkademiet f.

detekniskeVidenskabef.1945.Nr. 1.9. jf. Mik-
kel8.Ordf.80ff. ERehling.Detda.8prog.(1932).
28. 1.4) (;/. bet. 2.a; nu 1. br.) refl.: stille sig

til raadighed; love, tilsige (hjælp ell.

Høtte). (især m. ^til og) flg. inf. ell. m. præd. 50

tilknyttet ved som^. Vi tilbyder os . . med
oprakte Fingre at beedige vor U-skyldighed.
liolb.Hex.IV10. Denne tilbød sig strax til

at ville udf«re Arbeidet. DanskeFolkesagn.
(I933).89. Mændene tilbød sig som Keilel-

i\ikkt'Te.Pol.**/»1943.Sønd.l0.8p.l. || uden
Hunnere bestemmelse, det var anden gang jeg

liavdo tilbuden mig (0: at blive som hus-

jomfru). Cit.l828.(Iirøndum-Nielsen.PM.267).

"jf.: Dersom I taalmodeligen lide revselsen, 60

tilbyder Gud sig mod (1819: handler (iud

med^ eder, som mod bum. Hebr. 12.7 (Chr.

VI), spec. om kvinde i forhold til mand:
•Skiegen . . | Som frit tilbyder sig | For alle,

som med Penges Værd | Vil giøre hende
mg.Stub.77. LeckFischer.A.178.

2) overf., m. tings-subj. 2.1) (nu sj.) sva-

rende til bet. 1.3 : give mulighed for; stille i

udsigt; byde paa. For Historikeren tilbyder

Sproget i mangfoldige Henseender vigtig

Oplysning. PEMiill.Isl.155. han kunde skaffe

dem alle de Beqvemmeligheder, som dette

Fængsel tilbød. Hauch.VII.338. om vinteren
tilbød badstuerne et lunt opholdssted.
Grønb.H.1.257. 2.2) (jf. bet. 1.4^ reft.; især

om gunstig lejlighed: melde sig; indtræffe.
vAph.(1764). Leihgheden (til hævn) tilbyder

sig sndjt. Heib.Poet.V1.259. netop i den
samme „Skynding" tilbød (gaarden) sig for

en meget billig Pris. ZakNiels.NT.54.

Tilbydelse, en. [iteliby^aalsa] ({-f) Ti!-

biudelse. CiU719.(Falsteriana.l30)). ftt. -r.

{ænyd. tilbiudelse; nu næppe 6r.) vbs. til til-

byde 1.1-2 (ell. byde til^; tilbud, saa stor

Sums Tilbydelse. Holb. DH. II. 803. (Oxen-
stjerne takkede) de Danske Commissarier . .

for deres trofaste Venskabs Tilbydelse og
Tilsigelse. Slange.ChrIV1361. Dette Lovfor-

slag . . henvender ogsaa denne Tilbydelse

(0: ret til at lade børnene vokse op uden nogen
religion) til Folkekirkens egne Medlemmer,
en Tilbydelse, der ikke er langt fra at gjøre

Indtrykket af en Indbydelse. Mart.(Nyttheol.

Tidsskr.III.(1852).261). eds tilbydelse,
(jur., foræld.) eds tilbud (se I. Ed l.i^. Holb.

DH.III.59. Tilbyder, en. flt. -e. (især

jur., t) person, der giver et tilbud. vAph.
(1764). Lassen.AO.*43. Hage.'534.

til-hjggef V. vbs. -ning (s. d.). (jf.

bygge til (u. II. bygge 6.3^; O og (i bet. 1)

fagl.) I) føje (en ny bygning(s-del) ell. nye

bygninger) til noget andet; bygge som ud-

videlse, tilbygning. VSO. 1.545. Ørehøj skal

ombygges . . Papa vil lade tilbygge en nv
Spisestue. Esm. 11. 169. Mackeprang.L.45. [l

(nu 1. br.) m. obj.-skifte: udvide (et hus) ved

tilbygning, (han) haver tilbvgt og forbedret

(huset). Cit. 1761. (Lyngby- Bogen. 1935.210).

(kirken) stammer fra omkring Aar 1100 og

er senere- restaureret og tilbygget af Karl

d. Xl.BerlTid.*U1926.Sønd.6.sp.l. 2) (l.br.)

m. h. t. aaben plads: lukke ell. spærre ved

bygninger; ogs.: bebygge (helt). Pflug.DP.351.

Klinten, som hæver sig i selve Staden, men
dengang kun til Dels var tilbygget (orig.I.

372: bebygget). HFEw.VT.*(1912).251. jf.:

(allikerne har) i flere Ejendomme tilbygget

Skorstenene med deres Keder. Pol.*^i(tl943.

ll.sp.4. •bysninjp, <n. flt. -er. vbs. til

-bygge ell. bygge til. I) det at tilbygge (1);

ogs.: bygning, hvormed en anden bygning er

udvidet; tilbygget bygning. Engelst.Phil.150.

(kirken) har den Fordeel, ei at være van-

ziret ved nogen Tilbygning. Molb.Dagb.l25.

Bek.Nr.43*U1923.§2. 2) (sj.) til -bygge 2:

bebyggelse. Byen (trak) sig mere Vester i,

ind imod Landet, hvoruden for der endnu
stedse skeer Tilbygning. JHLiars. HA. 1. 55.
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-bytte, V. vbs. -ning (Amberg. Brandes.

VI1. 513). iænyd. tilbytte sig, /sv. tilbyta;

ji. -skifte (2), -tuske, -veksle) slcaffe ved

byttehandel olgn. Absalon tilbyttede Sorøe
Kloster denne Deel (af Slagelsebo). Molb.UV
275.

II
næsten kun m. refl. hensobj.: erhverve,

slcaffe sig ved bytte; (olm.:) bytte (III. 5.4)

sig til. Eolb.Tyb.V.2. (de) kiøbe eller tilbytte

sig Føl eller unge Bester. JPPra/ii.4C56. en
af Omflakkerne (havde) en Økse med af en
besynderlig Slags, som Hvidbjørn straks til-

byttede sig. JVJens.Br.244. billedl.: Top-
maalet af dette Vanvid er dog den Tanke,
at forskrive sig til Djævelen, og at tilbytte

sig en indskrænket Levetids snart forbiilende

Lyster imod Opgivelsen af den evige Salig-

hed. Ørs^./.Pi.
II fart. tilbyttet brugt som

adj.: anskaffet, erhvervet ved bytte. Amberg.
JohsBrøndst.DO.1.273. -bæ£;e, v. se -bege.

-bære, v. [-ibæ^ra] (ænyd. d. s., fsv. tilbåra;

jf. bære (II.9.ii) til; nu næppe br.) I) bære,

bringe ell. føre noget til en. Forældrene skicker

en Tienere som tilbærer Brudgommen Nøg-
len. Sort.Br.BS'^. (de) tilbare ham store For-
æringer. i?o?&.7fi.//.(562. VSO.I.231. 2) (jf.

bære (II.8.a) sig til^ refl.: bære sig ad; for-

holde sig. *(kurfyrstinden) lod sig . . ved
Mejeriet finde

| Og selv saae til, hvordan
man dermed sig tilh&T.Wadsk.Skuepl.l73.

-bøje, V. [-|b(oi'8] vbs. (sj.) -ning (i bet. 1:

Amberg.) ell. -else (s. d.). (ænyd. tilbøge,

-bøje, bøje hen til, gøre tilbøjelig til, glda.

(part.) tilbøgdh, tilbøjelig, fsv. tilbogia, jf.

mnt. toboginge, tilbøjelighed; sml. tilbøjelig;

m. h. t. bet.-udvikling sml. lat. inclinare)

I) (sj.) give noget en vis form ell. retning ved
at bøje det. Amberg. Den tilbøiede Green.
VSO. S&B. 2) (jf. III. bøje 3.2^ f Q^re til-

bøjelig; i perf. part.: tilbøjelig, de, som ere

føde under Planeten Veneris (o: Venus's)
Conjunction med Marte (o: Mars) ere na-
turligen ^tilbøyede til Horeri. Clitau.PT.167.

-bøjelig^, adj. [tel'bmi'ali, dagl. ogs. te-]

(nu næppe br. -bøjlig. ;/. Tilbøjlighed. Leth.

(1800)). (ænyd. tilbøglig, tilbøj(e)lig (Kalk.
IY349. HMogens.), fsv. tilbogheliker; til til-

bøje 2, jf. bet. -udviklingen ved genegen; sml.

tilnejet) som har anlæg, disposition ell. lyst,

hang i en vis retning; ogs.: som har visse

vaner; hengiven, (især i forb. m. til og flg.

abstr. subst. (vbs.) ell. inf.). I) om sjælelige

forhold. I.l) om disposition, hang, vane.

Moth.B450. Være tilbøyelig til Krng.vAph.
(1764). tilbøielig til det Onde, til det Gode.
MO.^ Tilbøielig til . . Biik. VSO. Hendes
Moder var . . tilbøjelig til Sladder. Jørgen
Niels.FL.24.

\\
(nu næppe br.) i forb. m. f or:

som har forkærlighed for. skiøndt tilbøielig

for Christendommen, afholdt (han) sig fra

at fremme den med Tv&ng. Molb.DH.L321.

II
(nu næppe br.) som nærer hengivenhed for

en anden; venligt stemt over for; ogs.: for-

elsket i; dels i forb. m. til: vAph.(1764). dels f
m. hensobj.: Jomfruen . . er Gonzalo tilbøye-

lig. Æ'oi&.Z)i2./.3. en stor Deel af Almuen var
Kongen tilbøjelig. sa.D^./Z.Jf 75. 1.2) som
udtryk for øjeblikkelig lyst, indstilling: stemt

for. Jeg kunde være tilbøielig . . til at afstaae

ham hele Eiendommen.il/O,^ Jeg er virkelig

tilbøjebg til at give Dem Ret. HansPovls.
RF.47. 2) om fysiske, legemlige forhold: som
af naturen har anlæg til. Hånd er tilbøielig

til sygdom. Moth.B450. han er tilbøjelig til

10 fedme, til at blive for tyk
j || om ting.

Leerjord giver ikke saa mange Rødder, som
Muldjord, men er lige tilbøyelig til Ukrud.
JPPrahl.AC.49. de amerikanske Kul er sær-

lig tilbøjelige til at forgasse sig. Po?.*Ai292i.

3.sp.5. -bøjelig-hed, en. flt. -er. (ænyd.

tilbøglig-, tilbøjelighed, fsv. tilboghelikhet

;

jf. Frabøjehghed) det at være tilbøjelig til

noget; anlæg, disposition, hang, lyst i en vis

retning; oftest om medfødt, naturbestemt, men
20 ikke viljebestemt lyst ell. trang (sml. natur-

lig tilbøjelighed. Lodde.(Skuesp.IV322).
Mynst.Saml.xxi); tidligere ofte omtrent ens-

betydende m. Drift ell. Lidenskab (jf. PE
Mull.*126ff.). (ofte i forb. som have til-

bøjelighed til ell. (se ndf.) for; handle
af (Biehl.(Skuesp.III,4.13). lng.EF.Vll.3)
ell. (nu sjældnere) efter tilbøjelighed
riTim.5.21. Prahl.AH.I.125); følge (VSO.),
lade sig lede af sine tilbøjeligheder).

30 I veed jo selv, at, saa mange Hoveder der

er, saa mange Sind, saa mange Hierter,

saa mange Tilbøyeligheder.Soi&.Z7J?JEf./¥4.

(Spanien) hafde (ikke) ladet see nogen sand
Tilbøyelighed til Fred med dennem (o:

Nederlandene) at slutte. Slange.ChrIV406.

Det som først kun var TilbøyeUgheder kun
Indfald, blev med Tiden til Vaner. £it\

(1914).IV184. af Naturen (har vi) Tilbøie-

lighed til det Onde. Katek.§48. Foruden sit

40 Næringsliv dyrkede Lindby-Skytten to Til-

bøjeligheder, Kortspil og Slagsmaal. jyJeM5.
HF.66. han har daarlige tilbøjeligheder (o:

er drikfældig, udsvævende ell. lign.)
j || om

forkærlighed for noget, (ofte i forb. m. ioi).

hiin instinctagtige, hos de mindst cultive-

rede Folk og Mennesker allerraeest hyppige,

Tilbøielighed til en vis Jordplet. Engelst.

Nat.2. hans lidt for udprægede Tilbøjelighed

for YinQsiskeTi.Mantzius.SH.V194. || om hen-

50 givenhed for ell. kærlighed til, erotisk følelse

over for en anden, udi det eene Kiøn (havde)

været indplantet TilbøyeUghed til det dun-

det.Holb.NF.n.2. den bUnde TilbøieUghed,

som hastig kan falde ned til Foragt, for-

tiente aldrig Navn af Yenska,h.Ew.(1914).

1.363. Trods sit tilbageholdne og noget al-

vorlige Væsen, havde han . . vundet de unge

Officerers Tilbøielighed. Paiilf.F/i/.2«7. den

fornemme franske Prinsesse fatter Tilbøje-

60 lighed for en forvoven Oi&cer.Brandés.IIL

173.
II

(sj.) om dyrs drifter ell. vaner. Vild-

tets Vaner og Tilhøielighedei. Bogan.L144.

II
svarende til tilbøjelig 2. D&H. Priserne

viser Tilbøjelighed til at falde. Ludv. (han)
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vilde have set overmaade godt ud, hvis han
ikke havde haft nogen Tilbøjelighed til

Fedme. IsakDin.FF.9. f -bøjeise, en. flt.

-r. (glda. tilbowels: egl. vbs. til -bøje 2 )

d. s. Holb.NF.II.2. Frygt for Verdens Skam
kand dæmpe . . uregierlige Tilboyelser. Eilsch.

PhilBrev.253. (gud har) indplantet i (men-
tieskets) Hierte en særdeeles Tilbøyelse til

Musiken. Thielo.M.l. O -børlis^, adj. [tel-

'bøJrli, -'bør'li] adv. -t ell. d. s. ell. (f) -en lo

(Visd.ie.lfChr.VI). MR.1702.101. Slange.

ChrIV123.1092J. (glda. tilbørlig og tilburlig,

fsv. tilborliker; til glda. (præs.) tilbør, tilkom-

mer, er pligt for, (præt.) tilburde, fsv. (inf.)

tilbora, sml. tntit. toboren, hvis 2. led er sa.

ord som burde; jf. børlig) I) som sig hør og
bør; behørig; passende. I.() som tilkommer
en; som man bør have; især som udtr. for,

at en handling ell. et forhold er paakrævet
som billig, retfærdig, rigtig osv.; fornøden; 20

nødvendig; ogs.: tilstrækkelig, den Person
(skal) straffis tilbørligen af sin Øvrighed. DL.
3—16—15—2—2. Du lover dig min Haand,
som en tilbørhg Frugt

|
Udaf din Nidkier-

hed. M''ess.59. hvert Krøs, hver Strimmel
havde sit tilborhge F&ld. Blich.(1920).Xni.
137. vore Modstandere saae (Oehl.s) Feil

gjennem et Forstørrelsesglas, uden at vise

ham den tilbørlige Anerkjendelse. //awc/i.

MfB.318. der tilsættes hvid Peber, den til- 30

børhge Blanding af SmørklsitteT. EKode.JM.
10. spøg. ell. iron.: Folk henslumred man-
gen Gang,

( Naar Prækenen var blot til-

børlig l&ng. Bagges. 1. 165. den „Unge" eman-
ciperer sig for en Tid fra Familien forat faa
de tilbørlige Dunk og Puf ude i Livet.

Drachm.BF.146. 1.2) overensstemmende med
pligt, skyldighed ell. almindelig moral; (mo-
ralsk) rigtig; sømmelig. De, som gaa i Rette
for Kongens højeste Ret, skulle tilbørligen 40

og med sømmelig Respect deris Sager forre-

bringe. DL.l—12—5. slem og giekkelig snak,
og letfærdig skiemt, hvilke ikke ere tilbør-

lige (1819: som alt er utilbørligt^. £p/ie8.5.4

(Chr.VI). en Kvinde . . hvis Liv paa ethvert
Punkt staar i Strid med hvad der i England
betragtes som det eneste Tilbørlige for

K\'mden. Brandes.IV.135. jf.: Generalen . .

red ud med Rideknegt i tilbørlig Afstand.
HCAnd.(1919).V29. 2) t «om udtr. for et 50

mst tilhørighedsforhold: som i givet tilfælde er

det rigtige, rette vedkommende; som hører sig

til. det Skarpe gaaer bort igiennem de til-

borlij^e Veie.Tode.ST. 1.195. || om person:

homiident. Naar der er Vidnisbyrd, at een
Mand er (omkommet i krig), da skulle de
Vidnesbyrd overhøris af deris tilbørlige Dom-
niere (før sagen gaar til konsistorium). DL.
' -16^—15—2

—

5. -børliA:-hed, en. {glda.

tilbørlighet; /. br., jf.: „sjeld." Levin.) især 60

til tilborlig l.a: overensslemmeUe med pligt,

skyldighed ell. alminddig moral; sømmelig-
hed. Molh.B525. man bevarede (i Tyskland)
et vist Maal af Tilbørlighed, der kunde give

Jøderne Lejlighed til at forberede en Emi-
gration. Po/."/,iS35.2.sp.i.

II
(sj.) moral.

hun havde en fast Tro paa min Reenhed,
min Tilbørlighed, at, hvad jeg sagde og
gjorde, var Ret og Godt. Sibb.II. 167. -dan-
ne, V. [-|dan'9] vbs. -else (vAph.(1759).
Engelst.Nat.181. ForstO.). (jf. -forme; især

CP ell. fagl.) give noget en vis (formaoistjenlig,
passende) form (ved forarbejdning, bearbejd-

ning). I) i egl. bet.; dels m. obj., der betegner

ting, stof, materiale, der bearbejdes: give en
vis form; forme (l.i); danne (4.i); dels m. obj.,

der betegner resultatet af handlingen: frem-
stille med en vis form; forme (l.a); danne (2).

vAph.(1759). vi (bør) ikke tænke, at Gud-
dommen kan forestilles i Guld, Sølv eller

Steen, som Konsten kan tildanne dette.

ApG.17.29(OGuldb.). tildannede Trævarer.
ForstO. Ringen . . er udvendig tildannet som
et Tandhjul. Z)a»ipLoÅ;.9<3. jf.: deres Øjen-
bryn (var) tildannede efter en fin Buelinie.

GyrLemche.S.II.180. 2) uegl. ell. overf. anv.

af bet. 1. Vor særlige Forfatning vil kunne
blive tildannet i Lighed med det samme
Mønster. HNClaus.FV207.sp.l. Det danske
Sprog var (paa Holbergs tid) kun lidet til-

dannet til videregaaende Teenkning. Høffd.
DF.6. Samfundet (blev) fra først af . . til-

dannet (Brandes.E.144: civiliseret^ af Gejst-

Ugheden. Brandes.IV105.
\\ (jf. danne 6.1;

nu næppe br.) m. h. t. person; især: oplære;

uddanne, (den) tyske Skriv- og Regnemester
. . havde tildannet de bedste Købmænd og
vigtigste Borgere i Byen. Tauber.Dagb. 17.

ved flittige Vaaben- og andre Legemsøvelser
. . søgte han at tildanne sine Krigere. En-
gelst.Forsv.247. Han maa endnu tildannes,

før han kan blive skikket til denne Forret-

ning. 3/0. Z>cfc//.

I. Tilde, en. se Tele.

II. Tilde, en, et. se 1. Tilje.

III. tilde, t;. se II. tilje.

til-dele, v. [-|deMa] -te ell. (nu kun
arkais.) -ede (part. tildelet. JPJac. 1.200).
vbs. -ing (s. d.) ell. (nu sjældnere) -elso

(Amberg. HCAnd.(1919).V411. Tildelelse af

RiddexiitXer.Brandes.V111.478) ell. (nu kun
dial.) -n\ng (vAph.(1764). BornhOS.). (ænyd.

d. s. (i vbs. tildelclse^; vel efter hty. zuteilen

(mnt. tødelen^; ;/. III. dele 2; især i mere

formelt spr., spec. bibl., emb.) give en noget

som hans del, lod, som noget der tilkommer

ham; lade noget blive en til del; nu især

m. h. t. hverv, gave, belønning, asresbevisning

ell. straf, reprimande olgn.; ofte spec. m. h. t.

hvad der gives paa vedtægtsmæssig maade,
i embeds medfør olgn. vAph.(1764). Ingen
liam (maa) Soningsvand t\\de\e.PQFibiger.

Ovj'rs.af Sophokles.I.(1821).21. den samvit-

tighedsfulde Lærer . . tildeler Enhver, hvad
ham t'dkommcr.Mynst.Tale.(1843).l 1 . Søren
(kunde) ikke trække paa lige Hammel mod
de andre, men maattc finde sig i at faa det

lettere Arbejde tildelt. AndNx.DM. 1.37. ved

XXIII. Rentrykt */. 194« 78
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Lodkastning skal enhver Stamme . . have
sin Arvelod tildelt. 4Mos.26.56(1931). til-

dele (en) prokura, præmie(r), en røffel, et

stipendium, en tilrettevisning, se Prokura
osv. tildele (en) straf: Scheller.MarO.356.

Pol.^/sl942.4.sp.4.
II
om gud, skæbnen olgn.:

tilskikke. *(gud) fra vor Fødselsstund
|
har

ført os faderlig,
|
Og os vor Tarv og Trang

|

tildeelt saa viselig. SalmHus.6.1. *Forskjel-

ligt har Naturen tildeelt Hver
|
Særegne

Kræfter. Hrz.KP.40. Førstegrøden af de første

Frugter tildeelte han dem (Chr.VI: skiftede

hånd dem til).Sir.45.38. Nu fik han Savnet
og Sorgen tildelt i fuldt Maal. EBertels.MH.76.

II
(konstruktionen undgaas i reglen i omhygge-

ligt spr.) i pass., m. det opr. hensobj. som subj.

Godsets Fattige og Sognehospitalets Lem-
mer, der skulde fremstilles for Generalen, og
af ham tildeles Gaver. PaZilf./L./.323. Tyven
blev kommanderet frem foran Fronten, hvor
han paa Stedet blev tildelt halvtredsindstyve

Slag. RibeAmt.1922.628. Rakkeren og Nat-
manden . . bliver tildelt det uhyggeligste og
raaeste Arbejde. Lidegaard. AfAbraham-Søn-
nernesSaga.(1933).ll. -deling:, en. [-|deJ-

leq,] (især i mere formelt spr.) vbs. til -dele;

ogs., konkr., om hvad der tildeles. Brandes.

VIII.177. Efter Tildelingen af Syndsforla-

delsen trykkede han . . Præstens Haand. Pon^.

DR.^II.114. har du allerede brugt den sidste

tildeling af generatorbrænde?
j
-dels, adv.

se u. Del 5. -dige, v. [-|di'q^9] vbs. -ning
(Amberg.). (nu sj.) lukke med et dige (1.2.2).

smst. Aabningen blev hastig tildiget. F^SO.

I. -digte, V. vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.) -else

(i bet. 3: Bagges.L.I.UO). I) (æstet.) digte

noget og tilføje det til ell. indføje det i noget

tidligere digtet, (skjalden) har tildigtet Vikars-

balken et parti om Vikars oplandske krige.

AOlr.DH.II.215. (han har) tildigtet nye Vers.

OFriis.Litt.83. \\ ogs. (sj.): skrive digteriske

tekster til illustrationer. „Fotograferede Bør-

negrupper" af Harald Paetz med tildigtede

Riim af H. C. Andersen, Ctt. 1866. (BFrank
Nielsen. HCAndersen Bibliografi. (1942). 291).

2) (især (3) finde paa, opfinde, opdigte noget

og føje det til en (sandfærdig) ytring, beret-

ning, fortælling, overlevering olgn. Alt dette

. . er saa sandt og rigtigt, som den øfrige

Rest, der ved lutter falske Giætninger er til-

digted . . er usaiTidt. Slange.ChrIY967. virke-

lige Begivenheder indflettedes imellem tildig-

tede. Molb.F.328. det mest karakteristiske ved
hende har Ingemann selv tildigtet. StSprO.
Nr.172.23. 3) (nu sj., jf. „usædv." Levin.) m.
obj. og hensobj.: (opdigte og) uden grundlag i

virkeligheden tillægge en (ell. noget) en egenskab,

handling olgn.; paadigte; paadutte, man for-

nærmer sin Helt, ved at tildigte ham, hvad
han ikke giør Fordring ipasi. Rahb.Tilsk.1793.

587. at tildigte (naturbegivenhederne) men-
neskelig Personlighed. Goldschm. BIS. IV 265.
en Egenskab, som kun Smiger har tildigtet

ham.FfSO. 4) (sj.) m.. h t. person: skrive

digte, rettet til vedk. at han havde tildigtet

Kamma var sandt. Gjel.T.314. II. -digte,
V. vbs. -ning (Amberg.). (nu næppe br.) til-

stoppe; tætte. smst. VSO. I. -digtning, en.

flt. -er (Molb.BlS. 2Saml. III. 12. OFriis.Litt.

148). (især to) vbs. til I. -digte (1-2) ell,

konkr., om resultatet: hvad der er tildigtet, en .

.

Behandling af Historien, hvori Sandhed og
Tildigtning . . ere sammenblandede, ikfoii.

10 DH.I.291. en stor Del af Synsbillederne beror
paa Tildigtning ud fra tidligere Erfaringer.

VilhRasm.BU.43. (digtets) Kilder er foruden
Slutningen af 4. Bog af Anabasis dennes
6. Bog 1. Kap. og fri . . Tildigtning. ThAMUll.
Afhandlinger.(1945).l8. II. -digtning, en.

se u. II. -digte.

tildrage, v. ['telidra'qa] præt. -drog;
part. -draget ell. (nu sj.) -dragen (Holb.

MTkr.395. efter have: Tode.IX.470), hvortil

20 (nu sj.) best. f. og flt. -dragne (Nørreg.

Naturr.47. Kierk.IX.119), ell. (nu næppe br.)

-dragede (LTid.1736.579). vbs. -else (s. d.)

ell. (l.br.) -ning (i bet. 1: HFEw.NielsEbbe-
søn.(1886).413. i bet. 2: under Tildragning af

fremmed Kapital.HHolst.OpfindernesLiv. II.

(1915).270) II
som hjælpeverbum anvendes i

bet. 4.1 have (Holb.JH.I.lO) ell. (især) være,

i bet. 4.2 anvendes nu have, tidligere være.

(ænyd. d. s., glda. tijl draue; delvis efter mnt.,

30 se u. bet. 3 og 4)

1) (nu 1. br.) trække, drage til sig (jf.

vAph.(1759)); næsten kun uegl.: give lyst til

at nærme sig, stifte nærmere bekendtskab med,

slutte sig til en; virke tillokkende, ind-
bydende paa; tiltrække, ved den Yndest,

han strax første Dag fattede for mig . .

havde (han) tildraget mig i en overordent-

lig Grad. Rahb.E.11.34. Et Skuespil, derfor

en Tid kan tildrage den nysgierrige Mængde.

40 VSO. ofte i forb. føle sig tildraget: Hun
følte sig uimodstaaelig tildraget af den nye

BQg.Ing.EF.IV.88. det Element, som jeg fra

min tidligste Ungdom har følt mig tildraget

til. Drachm.DO.12. Allerede i Tredivernes

sidste Aar begyndte Hjort-Lorenzen at

føle sig tildraget af Orla Lehmanns Kreds.

Munch.G.94. '^ (sj.) part. tildragende anv.

som adj. han havde et tildragende, roligt

Ydre. HCAnd.SL.91.
2) m. obj. og hensobj.: skaffe, tilføre,

paadrage
, paaføre en noget (egl. ved at

drage, lokke, lede det hen til ham). 2.1) (nu

sj.) i al olm. (især m. tings-subj.). hans gav-

milde og giestfrie Karakteer . . havde til-

draget ham . . mange Yenner. PAHeib.R.I.

51. Hendes Opfindsomhed . . tildrog Huset

. . forøget FoTtjeneste.Gylb.TT.llS. skulde

(penge) være en Lokkemad, for at tildrage

hende en egennyttig Frier? Gylb.II.65. \\

60 rø. h. t. ubehagelighed, sygdom, tynde Saaler

tildrage Fødderne en større Trætteise og

Ømhed. Tode.VI.301. da jeg første Gang

skulde lade min Riffel, vendte (jeg) Patro-

nen om, saa at Kuglen kom nederst og
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Krudtet ovenpaa, hvilket tildrog mig en
skarp iTettesættelse.Hauch.MfB.209. alt Det-

te tildrog mig en Feber. GyJb.III.74.
\\

(sj.)

m. person-suhj. Tode.BO.56. de Sorger, han
tildrog hende. Gylb.IX.308. 2.2) CJ m. refl.

hensobj. hun hilser alle dom, som gaae hendes
Bod forbi, ja hun krummer og bøyer sig

end for en Lakei, og der ved tildrager sig

stoi :^æTms.Holb.Vgs.(1731).II.10. viise Re-
gentere, som havde tildraget sig Folkets lo

Kierlighed. JSneed.V11.447. nu næsten kun
m. h. t. opmærksomhed: Ew.(1914).IV353.
et Syn, som for en Tid tildrog sig saavel
Rytterens som Høstfolkenes hele Opmærk-
somhed. Bh'c/i/i92(>J.Z.55. (krydseren) til-

drog sig Hovedopmærksomheden. DagNyh.
*/iil892.3.sp.l.

II
(nu 1. br.) m. h. t. noget

ubehageligt, især sygdom, vrede, istedenfor at

. . takke Himlen for dens Naade, saa pønser
De paany paa at tildrage Dem dens Vrede. 20

Heib.Poet.1.46. hun (maatte) efter faa Dages
Leie staae op og tildrog sig derved en heftig

Feber. FruHeib.EtlAv. 1. 2. det er aldeles ikke
af Fr}gt for at tildrage mig en Ydmygelse
at jeg vælger denne Vei.Brandes.Br.il. 19.

3) (efter mnt. todragen) f refl.: beløbe sig
til; udgøre; andrage (2). Søe-Tolden til-

drager sig aarlig 900 Rdlr. PEdvFriis.S.112.

4) (vist efter mnt. sik todragen, nht. sich

zutragt'n; sml. m. h. t. bet.-udviklingen oldn. 30

(Iregr til e-s, noget indtræder, sker, berr e-t

til, d. s., berast til, indtræffe) indtræffe;
hænde; ske; ogs.: foregaa; forløbe. 4.1) f
intr. ell. dep. *jeg kand icke qvæde

| En Ting
paa anden Viis end den tildraget er.Holb.
f'aars.73. 'At Tyven bryder ind i andre
Kolkes Eje,

|
At Svig, Praktikker, Vold mod

Millighed og Ret
|
Tildrages idelig. Falst.126.

dfune Vinter, da nogle grove Tyverier og
Indbrud ere tildragne. Reskr.^'/tHSO. i forb. 40
'n. hensobj.: Maaskee det samme mig, som

ilio tildrager. Falst.Ovid.SO. || i subjektløs

'"/. Undertiden, som og ofte tildrog,
I ''de og Kongen seif om i Landene i

''>r.iii\a.Tk.Slange.ChrIV26. 4.2) (højtid.) refl.

I 'et or sig tildraget, at en Qvinde, hvis
l'ipp-Bøm døde, hun giorde et Løfte til sin
'' <].Pflug.DP.740. Hendes Død tildrog

uiledes.IIolb.Hh.1 1.149. dette var til-

t sig efter Kong S. s Tilskyndelse. 50

'sbølle.Saxo.235. »Et Eventyr tildrog

om ikke glemmes måå.Oehl.XXXII.
I Ahasverus's Dage . . tildrog der .sig

•N-. Ilde (1S71: Og det skete i Ahasverus'
l>!i<^i').Esth.l.2(1931).

5) (jf. drage til u. IIL drage 14.12; nu
npftpe br.) danne lukke ell. spærring ved at

trække i noget; trække sammen ell. til;

'•<]».: trække for. hans Trone . . var af Leer
. omgiven med gamle skidne stedse til- 60

<lr;iL'rio Forhæng./?mer./024. billedl.: hvad
l'^it

; Kan I (o: en greve) attraae, som ej til-

dra^'or Snaren I Om Folket tættere? flWcA.

( 1920). V1.268.

Til-dragelse, en. [-|dra?q8lsa] flt. -r.

(ænyd. d. s., glda. tildraghels (Suso.99) som
vbs. til tildrage 1 || i nuværende bet., der

først kendes fra midten af 18. aarh. (vAph.
(1759)) egl. vbs. til tildrage 4; især O) hvad
der tildrager (4) sig (især: af væsentligere art)

i menneskelivet ell. (sjældnere; jf. Natur-
tildragelse^ i naturen; (vigtigere) hændelse;
begivenhed. JSneed.III.433. Aagerups . .

forunderlige Tildragelser.Pra/ii.f^o(/<i<e/.i75S^.

Revolutionen er en Tildragelse, som ikke har
sin Lige hverken i den gamle eller nyere
Histories Aarbøger.Bagges.DYX.336. jeg (an-
saa) det for min Pligt at . . underrette Dem
om den sørgelige Tildragelse (0: et dødsfald).

Heib.Poet.VII.67. Til Grund for flere af

Ridderviserne ligger sikkert virkelige Til-

dr&gelser. OFriis.Litt.97. -dreje, v. [-idrai'a]

vbs. -ning (i bet. 1: Bardenfl.Søm.I.198.
Scheller.MarO. i bet. (2-) 3: Amberg. VSO.).
I) (jf. dreje til u. dreje S.2) ^ dreje stævnen

af et skib op mod (nærmere ved) vinden;

spec. (og især; jf. underdreje/- under storm

lægge et skib saa nær op mod sø og vind som
muligt for smaa sejl ell. langsom gang af ma-
skinen (for at formindske søens paavirkning);

oftest i forb. ligge tildrejet. Vi laae til-

dreiet en Times Tid. StBille.Gal.'1.340. Schel-

ler.MarO. 2) (nu næppe br.) dreje en skrue

om, saaledes at den fæstes (ell. gør noget andet

fast); skrue til; skrue fast. vAph.(1764). 3)

(fagl.) tildanne ell. forfærdige noget ved drej-

ning (3). vAph.(1764). Bægeret maa endnu
engang tildreies, for at faae den Form, det

skal have. VSO. Haandv.277. -drift, en.

(jf. -drive^ I) f tilskyndelse; impuls. Moth.
D148. 2) (sj.) flok af dyr (især kvæg), som
drilles hen til et sted i samlet trop; drift (6.4)

af kvæg, der tilføres et marked olgn. Feilb.

BL.159. -drikke, v. vbs. -ning (i bet.

1: vAph.(1764). Cit.l887.(CNyrop.Haandv.

66)). (ænyd. glda. d. s., mnt. todrinken (nht.

zutrinken); jf. drikke til u. ILdrikke 4.8)

I) (nu sj. (arkais. ell. foræld.)) egl. om vcert:

smage paa drikken, før man rækker den til

gæMen; skaale, klinke med en ell. drikke

paa ens velfærd olgn.; ofte i forb. som til-

drikke (en) en skaal. Den, som tildrikker

nogen, siger: Micro. Pflug.DP. 1105. de Skaa-

ler, som dem af Kongen bleve tildrukne.

Holb.DH.11.788. Det at sende hinanden
Drikkevarer i .Julegave . . vilde udtrykke,

at man herved tildrak vedkommende (Juds

Skaal og ønskede ham Julefred. Tror/«//.

V 11.29. iron.: »De stødte paa Døren med
(ilavind og Spjud . .

|
„?]st du herinde, Grev

Gert,
I

vi vil dig en Skaal tildrikko."i)Ff/.

1. 110.
II

part. tildrukke»i anv. som 8ub$t.

(man) klinkode og drak; og . . do Tildrukne

takkede . . for ^kaalew. IUich.(1920).XXIV.
201. „Din Skaal, Vilholm!" Den tildrukne

traadte . . ot par Skridt tilbage.smst.XVIII,

177. 2) give megrl at drikke; drikke fuld.

•forst tæt tildrikkende Verten, |
For ham at

78*
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lokke til Sn&k. Bagges.Sl:udd.46. (han) havde
tildrukket sine Bordkammerater saaledes, at

de ikke mere vare sig deres Forehavende ret

he\idste. NPWiwel.R.132.
||

(dagl.) i part.

tildrukken (ell. tildrukket) anv. som adj.,

dels m. bet.: beruset; fuld; dels (og især): som

(p. gr. af hyppig nydelse af spiritus) kan
taale berusende drikke i større mængde uden
at blive fuld. Amberg. (hun) var saa tildruk-

ken, at hendes Piger maatte . . lægge hende lo

til Sengs. CEw.KristineMunk.(1910).294. en
gammel og godt tildrukket mand. //erdaZ.

Bisser.(1933).43. 3) i forb. tildrikke en noget,

(dial.) ved drik (skaalen) overdrage en noget

ell. bekræfte (ell. fejre) ens overtagelse af
noget, hermed tildrikker jeg Eder det mel-

dorpske K\ostGrgoås.Blich.(1920).XV.20. faa

en ko tildrukken (o: ved lidkøb efter handel).

Feilb. t -drive, v. [-|dri'va] vbs. -else

(LTid.1728.626. vAph.(1759)) ell. -ning 20

(vAph.(1764). VSO.), jf. -drift. (glda. til

driwe, jf. mnt. todriven) drive, bevæge i

en vis retning, hen til noget; især overf.:

paavirke til at gøre noget, fx. v. hj. af trusler,

overtalelse olgn.; bevæge til; formaa til; til-

skynde til. *intet mindre ham end Penge
har tildrevet,

|
At skrive det, som hånd i

sine Ark har skreyet. LTid.1745.149. Det
Skielmstykke havde han ikke begaaet, der-

som han ikke var bleven tildrevet af andre. 30

VSO.1.639.
II

part. tildreven anv. som adj.:

tilskyndet, bevæget til; ogs.: tvungen (til).

Moth.DlSO. Banner var . . ikke seen, og af

lige Aarsag tildrefven, giorde Miner til at

gaae ofver paa det Lyneborgiske./Stow^e.

ChrlV.919. vAph.(1759). -dryppe, v. vbs.

-ning. (især fagl.) lade (en vædske) falde

draabevis paa ell. i noget; tilføre ell. paaføre
(noget en vædske) draabevis. naar der ved frem-
deles tildryppet Potaskeopløsning ikke mere 40

sker noget Bundfald, saa ophører man med
TUldiyT^mngen. Frank.KL.200. Du maa til-

dryppe lidt Svovlsyre. VSO. Ved Tildryp-

ning af nogle Draaber . . Jod til Opløsnin-

gen . . forbliver denne isiTveløs.PharmDan.

(1933).373. II
(nu 1. br.) billedl.; især i udtr.

for, at noget gives, bibringes en lidt efter lidt.

Havde Sotto mishandlet mig saaledes, kunde
jeg tildryppe ham Døden draLSLheYns. Bredahl.

11.111. *man fra Magtens og fra Naadens 50

Egne
(
Ham draabeviis tildrypped Naaden

}xer.PalM.V.87. -drømme, v. [-idrom'a]

(jf. drømme sig noget til u. drømme I.2;

nu sj.) m. refl. hensobj.: erhverve sig ved at

drømme; i drømme ell. i fantasien mene, at

man opnaar noget. *Vil du . . |
Tildrømme

dig, hvad ei du vaagen h.3LT? Grundtv.Kvædl.
340. Kierk.Xni.195. som Løn tildrømte jeg

mig et Kys. Schand.F.390. -dugge, v. (især

i9) vist kun i pass. tildugges, om vindues- 60

rude olgn. : overtrækkes, dækkes (helt) med dug.

(snefnuggene) blev til Taage, inden de naaede
Jorden . . Ruderne tilduggedes stadigt, ^sm.
1.44. Pol.^'/iol941.6.sp.4.

\\
part. tildugget

anv. som adj. NPWiwel.R.112. nu og da skim-
tede han gennem de helt tilduggede Ruder
Lysene i Gaarde. JPJac.II.321. -dynde, v.

[-|døn'9] (jf. -mudre; sj.) fyldes med, lukkes

af dynd. Havnen truer med at tildynde.

D&H.II.637. -dække, v. vbs. -ning (vAph.
(1764). TfP.1907.533.553) ell. (sj.) -else (Ka-
per.), (ænyd. d. s.) I) (især (Q) overdække
(helt); skjule, tilhylle (helt); dække til (se u.ll.

dække l.ij. han (lod) Gravene tildække med
grønne Tørver. Schousbølle.Saxo.28. Det var
helt mørkt. Maanen var aldeles tildækket.

Schand.IF.336. Det var ved Aftenstid, og
Vinduet var tildækket. Poni.LP.7///.256.

II
dække ell. tilhylle (en del af) legemet med klæ-

der, tæpper olgn.; dække til (se u. IL dække
1.3). *Sit frække Ansigt hun . . ej tildekke vil.

Rose.Ovid.1.93. et Kastetørklæde tildækkede
Hals og B3iTm.Blich.(1920).XIX.100. en
Mand bør ikke tildække (1819: bedække^ sit

Hoved (o: ved gudstjeneste). ICor.11.7 (1907).

II
(sj.) m. h. t. bord: dække (IL2). *Der fantest

et tildekket boord
|
Med erter, byg og krom-

mei.Reenb.Æ.40. || billedl.: dække over; til-

sløre; skjule; hemmeligholde; fortie, tildække

eens Feil.VSO.1.579. aldrig kunde det jo

tildækkes, at Kristendommens Livssyn og
Moral var væsensforskellige fra Baronadlens.
VVed.R.22. alt det nedtiede og tildækkede i

Forholdet mellem Mand og Kvinde. Bers. G.

100. 2) (vel efter ty. zudecken; jf. -dænge 2

og dække en til (u. IL dække 1) samt lakke,

lave, pynte en til (u. IV lakke 6, IV lave

1.4, II. pynte 4.2J) gøre slemt medtaget af

en behandling. 2.1) (nu næppe br.) tilrede

slemt (med slag olgn.); gennemprygle; mør-

banke, de (kom) løbendes med store Stokke

og Prygler, hvormed de tildækkede ham.
Biehl.DQ.I.124. Born.MineHændelser.(1834).

169. 2.2) (nu sj., jf.: „dagl. Tale." VSO.)
drikke (en) fuld; især i part. tildækket
anv. som adj.: beruset; drukken. Baronen er

ligesaa vel tildækket, som Greven. Biehl.

(Skuesp.VI.456). med stærke Drikke kunde
man ganske tildække baade Officerer og Ge-

mene. Cit.1808. (VortForsvar.yiil896. 2. sp.2).

I det samme kom B. hen til mig — jeg saa

strax, at ogsaa han var tildækket. 5*C-BartA.

Livserindringer.(1900).11.105. -dækne, v.

(nu næppe br.) m. h. t. hest: dække med et

dækken; dækne. Er Hesten svedig, og der

skal holdes, tildæknes den strax. Blich.(1920).

XXII.112. -dæmme, v. [-|dæm'9] vbs.

-ning (Amberg.). (jf. -dige og dæmme til u.

I. dæmme 2; nu sj.) m. h. t. aabning: lukke

ved (en) dæmning; m. h. t. strømmende vand:

standse ved (en) dæmning. Søens Udløb er nu

blevet tildæmmet. VSO.I.580. billedl: det

var som om selv disse velgjørende Kilder

(o: taarerne) vare tildæmmede under min

tause rugende T&nke. Kofoed-Hansen.LD.115.

-dænge, v. [-|dæa'a] \)(l.br.) kaste, slynge

i stor mængde over ell. paa noget, saa at

dette helt dækkes ell. skjules, (hun) sad inde
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bag de (af snefoget) tildængede Vinduer.

I'jlkjær.MH.lTQ. 2) udsætte for en haard be-

handling; give en ilde medfart. 2.1) (jf. -dække
2.1 ; sj.) gennemprygle; mørbanke; dænge (2)

7; jf. bet. 2.3: *en Avis,
J
Af Angreb fuld . .

1
Som saa et andet Blad tildænger . . med

Prygl og Rus. Paiikf. ¥275. 2.2) fjf. -dække
2.2; nu næppe br.) drikke fuld; i part. til-

dænget anv. som adj.: beruset; drukken.

Gadeordb.^ 2.3) ig lade skældsord, kritiske be- lo

mærkninger olgn. regne ned over en; smæde;
rakke til. at se . . selvstændige og derfor

ildelidte Personligheder grundigt tildængede
(o: i aviserne). Brandes.XII.35. Havde han
lur været feteret, saa blev han nu tildænget.

fpsen.LP.80. tildænge en med skældsord

-døbe, V. [-|døJba] (relig., 1. br.) ved daabs-

! nndlingen (optagelsen i de kristnes samfund)
skænke ell. give del i et (religiøst) gode. Da
tildøbes os derved

|
Guds og Jesu Kristi 20

Fred,
|
Da inddabes vi ved Navn

|
I Treenig-

hedens ¥a.yn. Grundtv.SS.IY16. *Naar du
'reiseren tildobes,

|
Dig tildøbes Frelseren.

nst.lSS. vi er tildøbte Tro paa Kjødets
Opstandelse og det evige Liv. JakKnu.LF.
170. -dømme, v. [-idom'a] Høysg.AG.78.

/.S-. ()iu 1. br.) -else (Gram.Nucleus.266.

lph.fJ759). Rl&T.). (æda. til dømæ (DGL.
75)) \) (jf. dømme sp.62"fi^/ ^ur., foræld.)

imme til; paalægge ved dom; idømme, (of- 30

d i pass. m. person-subj. og i forb. m. fig.

"f. (undertiden styret af til^/ Naar nogen . .

: tildømt at betale, eller lide Nam, eller

idforsel i sit Gods. Z)L.i—24—i7. Naar de
i .Idømme nogen til at giøre, eller efter-

komme, noget. sws<.i

—

5—15. for et began-
gen Mord blev (han) ai' Kongen tildømt at

I skulle kastes ind til en DrsLgcSchousbølle.

Saxo.319. betale de tildømte Bøder. .S^ompe.

f.272. Han blev tildømt, at tilbagebetale 40

den hele Sum. ¥.90. MO. 2) (især Qj) om
' domstol: ved dom tillægge ell. tildele som ejen-

dom; tilkende, (især m. hcnsobj. og obj.); i

dere anv., om ikke-juridisk myndighed: efter

røftelse, overvejelse bestemyne, at noget bør

deles en, tilkommer en. Jeg lover dig, hvis
I tildømmer mig Tvistens Æble, det dey-
L'ste Fruentimmer i Verden til Ægtefelle.

• lolb.Ul.Prol. Erke-Bispen fik (ikke) den til-

tmte ¥engc-S\imma..Thurah.B.203. Efter- 50

fnin^ om, naar det kongelige Videnskabers
1 1) tildømte Prisen for de sidst udsatte
rnaals Besvarelse. Ørsi.^flr./. 722, (det

'- lodboldhold) faar tildømt et Frispark.

k8trabl."U1935.14.sp.4. Kong Valdemar har
aldrig forsømt nogen Ivejlighed til at faa

;,' gammelt Krongods tildømt. F/aC'our.

'fl.l.216.
II (jf. II. dømme 3.i ; nu 1. br.)

gi.: tillægge visse egenskaber, en vis værdi

in. En Fremmed (kan) uforskyldt tildøm- 60

•' en Mand Forstand og grundig Lærdom.
Holb.MTkr.352. nogen Fortieneste af Spro-

' t tildømmer man og den patriotiske Til-

k\ier.FrSneed.II.268. iiie<'n (turde) tildøm-

me den unge Forfatter en Yxemtiå.VilhAnd.
HP.18.
tilegne, v. ['teliai'na] (præs.:) tilegner.

Høysg.AG.9. -ede. vbs. -else (s. d.) ell. (sj.)

-ing (Molb. Forelæsn. over den da. Poesie.II.

(1832). 101. jf. Tilegningsskrift (0: tilegnelses-

skrift). LTid.1730.442). (ænyd. tilegne, -eigne,
glda. (perf. part.) til eynath, jf. egne til u.

egne l(i) og gøre sig (noget) egent u. egen
1.2)

i) i al alm. m. obj. og hensobj. (ell. præp.-
led m. til): give (en noget) til eje; tillægge,

tildele som ejendom; i videre anv.: tildele,
overlade, tilskrive en noget. I.l) (nu sj.)

i egl. bet., om overdragelse af økonomiske
værdier, rettigheder olgn. Privilegier og Fri-
heder, som Loven . . tilforn ikkun tilegnede
dennem, hvis Forfædre i Begyndelsen med
deris Dyd og Tieniste for Riget og Fæderne-
landet deslige Privilegier hafde forhvervet.
DL.Fort. Denne min Critique sigter ikke til

at tilegne Fruentimmeret nogen nye Rett.
Holb.Hh.II.118. Stæder, som Kong Sigismund
har tilegnet og tillagt Grot-Fyrsten. S^/ang-e.

ChrIV164. Enkekassens Directeurer, som til-

egne Kassen Bøderne, hvor der er noget (at

faa). Stampe.VI.74. 1.2) (nu næsten kun i den

l.46ff. behandlede anv.) om tildeling af gave,

belønning, æresbevisning olgn. SalmHus.258.3.
det er Daaben, som henfører og tilegner alle

disse Forjættelser til Den, der annammer den.

Mynst.Taler.(1840).II.104. || m. h. t. (helligt)

omraade, genstand, fest olgn.: indvie til, tildele

en guddom (til bolig for, til minde om, til ære

for guddommen). Ved den Flod Numico er et

Bierg, som Jovi Indigeti er tilegnet. P^mj/.

DP.247. Grækerne og Romerne . . indførte

(dansekunsten) ved de offentlige Iløitide-

Ugheder, de tilegnede deres Guddomme.
Dandsek.(1801).3. Breidablik . . den Gude-
boUg, vore Forfædre tilegnede den milde,

drømmende liM(ir.Ing.Levnet.I.12. jf.: „Sø-
ster Annas Værelse", opkaldt efter og til-

egnet hans Moder, der havde boet i det,

naar hun var Gæst paa Porsvik. Afade/un^.

GM. 18.
II (jf. -skrive 2.i^ som æresbevisning

vie et litterært arbejde, et musikstykke osv. til

(ell. til minde om) en ved at angive det foran

i skriftet, noderne osv.; dedicere. Jeg vilde

tilegne dette lille Arbeide den kiereste af mine
YanncT.Engelst.Phil.V. Til Jonas Lio. Dom,
Mester, tilegnes denne Bog med en inderlig

T&k. Bang. UA.3. Bogen . . tilegnede han
til Gejstligheden i Norge.C8Pet.LUt.601. 1.8)

(nu wnppe br.) om tankevirksomhed, hvorved

noget knyttes til, bestemmes for noget andet;

især: tillægge, tilskrive en noget (som en fordel,

fortjeneste, værdi ell. ulempe, vanære olgn.).

Cit.l702.(KirkehistSamUR.V1 .290). dém (0:

prætcrita participii), der endes i Plurali paa
de, skriver jeg i Singulari mest med d ; og
de øvrige, som ender Pluralem paa te, til-

egner jeg t, saasom: cisked elskede, skabt
Å&bte.Heysg.AO.SS. den Ladhed, som vi
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tilegne Bonden her til Lsmds.OeconT.I.S.

vi (maa) tilegne Muller Fortiænesten som
Ophavsmand og AniøTGT.Molh.NTidsskr.IV
470. Det er den gamle Historie, at tilegne

Christendommen Alt hvad Humaniteten . .

har fremvirkct. Brøchner.(Brandes.Br. 1.224).

II
ogs.: udpege som ophavsmand til. den

Mængde af Arbeider, som tilegnes (o: til-

lægges) ReLTphci'él.Wiedewelt.T.23.

2) m. obj. og refl. hensobj. (i pass. samt i lo

præs. part. brugt som adj. uden refl. pron.):

gøre til sin ejendom; erhverve, skaffe
sig. 2.1) CJ i al olm. m. h. t. et gode. Kongen
tilegnede sig med ald Billighed Seyeren.

Slange.ChrIV.1242. *Tilegn dig Guds Her-
ligheds }ldidi^\Grundtv.SS.IY406. ligesom,

legemligt, Spisen ved at tilegnes (assimile-

res) bliver det Livet Opholdende, saaledes

er ogsaa, aandeligt. Sandheden . . det Livet

Opholdende. ZierA;.Z//.i90. || nu især: skaffe 20

sig noget, sætte sig i besiddelse af noget ved

anmasselse ell. paa uretmæssig maade. saa-

som Gud har givet Menneskerne Jorden
til Brug, saa bør et Menneske ikke tilegne

sig større og bedre Frugter end et andet.

Holi.NF.(1728).I.151. En Havekarl har

igaar seet et Menneske . . stige over et

Havegjærde og tilegne sig nogle sammesteds
voxende Stikkelsbær. Hostr.EF.IV3. Nøglen
var blevet tilegnet af det ved Møbeludbring- 30

ningen assisterende Cykelbud. Ugeskr.fRetsv.

1945.A.612.
II

(jur.) Ved at tilegne sig en

Ting maa forstaaes at raade over den eller

skaffe sig Adgang til at raade over den som
en Ejer til Fornødenheders Tilfredsstillelse.

Goos.II.365. Løfter, der afgives mundtligt
(kræver) tilegnende overensstemmende Svar
. . fra Løftemodtagerens Side, som viser, at

han tilegner sig Løitet.Lassen.A0.M5.
||

m. h. t. noget ærefuldt, berømt person olgn.: 40

regne for hørende til sig, for en af sine. Slagelse

Bye kand saaledes tilegne sig denne afdøde
Mand (0: tiltage sig æren for at have ham som
bysbarn). Holb.Ep.V174. vi tilegne os selv,

vi kalde vort, hvad der i vort Fødeland . .

skeer eller er skeet. Engelst.Nat.28. Holger
Danske blev tilegnet og knæsat som dansk
Nationalhelt. OFms.jW«.726. 2.2) (især Qpj

m. h. t. færdigheder, kundskaber, anskuelser

olgn.: lægge sig efter; lægge sig til; under- 50

tiden (mods. IIL lære^ m. tanke paa dyb
forstaaelse, selvstændig bearbejdelse af de

erhvervede kundskaber osv. Mynst.Betr.I.139.

at danne Lærlingens Siæl til selv at erhverve
og tilegne sig Kundsksih.Molb.Tale.(1837).5.

i hvor høit man end sætter Skolelærdom og
al Kundskab, tilegnet ved Flid og Besvær,
saa giver dog Livet selv noget Mere.HCAnd.
SS.V203. En Digters Værk kan . . ikke til-

egnes ved Forstanden, men kun igennem m
Begeistiing. VilhAnd.BT.71. (han) har til-

egnet sig Overklassemanerer. £Gad.G5.5S.
2.3) (nu næppe br.) give det udseende af, at

man besidder noget, ell. tiltage sig æren for

noget; tillægge, tilskrive sig. Han tilegner sig

intet Overmenneskeligt, men sætter sig i

Sammenhgning med andre . . Mennesker.
Horreb.II.318. Maaden, hvorpaa Ulrikka be-

fries . . ligeledes Tanken om Guldspinderiet

. . alt dette kan Forf. vel tilegne sig som
sine egne OTp^ndahcT. Hauch.SK.ll.
tilegnelig, adj. [tel'ai'nali] ({3, 1. br.)

som kan tilegnes; især til tilegne 2.2: (Kri-
stus) henvender sig til Menneskehj ærterne
med et for dem tilegneligt Budskab. CiCocA.

FF.95. en vis mekanisk Form, der var til-

egnehg for alle. Mantzius.

S

II. VI,3.20. Til-
egnelse, en. [iteliai'nalsa] flt. (1. br.) -r.

(især tjjj vbs. til tilegne; fx. i flg. bet.: I) til

tilegne 1. I.l) (jf. Tilskrift 2) til tilegne l.a

slutn.; ogs., konkr., om de ord, hvormed bogen

osv. tilegnes en; dedikation. Amberg. VSO.
Brandes.VIII.311. han vilde anbringe (hen-

des navn) med en Tilegnelse foran i Bogen.
IstedMøller.Ilsebil.(1904).85. 1.2) f til tilegne

1.3, i forb. i tilegnelse paa, med henblik

paa. Naar Enden er god, saa er alting got.

Er ret sagt, naar det ret forstaaes, end og-

saa i Tilegnelse paa Bøden. EPont. 00. 37.

2) til tilegne 2. 2.1) til tilegne 2.i. vAph.

(1759). Kjærhghedens Maal er udelukkende
Tilegnelse og Besiddelse af sin Gjenstand.

Heib.Pros.II.365. Den, hvem et Formue-
gode overlades med Tilkjendegivelse . . af,

at visse Pligters Overtagelse . . til Gjen-

gjæld forlanges, bliver ved Tilegnelsen af

Formuegodet phgtig til at yde det for-

langte. Zvassen.^O.'232. 2.2) til tilegne 2.2.

han (gennemgik) med idelig Tilegnelse . .

en af Davids Psalmer, og talte derover til

største OTphyggehe.EPont.Men.III.354. HN
Claus. Univ. 17. *der bor en Frelsens Kraft i

Hjærtets Sprog:
|
det er Tilegnelsen heraf det

gælder. Drachm.GG.18. VorUngdom.1944145.
252. jf.: Tilegnelsen (0: erkendelsen) af saa-

dan Sandhed. EPont.Atlas.il. b2r. Tileg-
nelses-, i ssgr. (f Tilegnelse-. Tilegnelse-

Skrift. CPRothe.MQ.1.447). I) til Tilegnelse

1.1 ; fx. Tilegnelses-digt (Bergstrøm.KD.llO.

OFriis.Litt.189), -skrift (f om dedikation.

vAph.(1759). Reiser.111. 40). 2) (især jur.)

til Tilegnelse 2.i
; fx. Tilegnelses-akt, -be-

greb, -handling, -hensigt, -maade, -ret,

-servitut (positiv servitut (se u. II. positiv

1.2;. VindingKruse.E.178. JurO.(1934). 134)

ofl. 3) til Tilegnelse 2.2; fx. Tilegnelses-

arbejde, -evne, -gave, -sans. Tilegner,
en. flt. -e. (jur.) person, der tilegner (2.i) sig

noget. Goos.11.368. Lassen.AO.^235.
til-ende, se u. I. Ende 4.5. CP til-

ende-bringe, V. [-|breii'a] (tidligere skre-

vet i tre ord: Holb.Hh.1.466. Slange.ChrIV

188). vbs. -else (vAph.(1764). Tops.II.140.

Sydfynskes.91). {ænyd. d. s. (skrevet i eet

ell. tre ord); jf. bringe til ende u. I. Ende 4.5)

I) gøre færdig; fuldføre. IIolb.Hh.1.466. *naar

han har tilendebragt (Oehl.ND.244: holder

inde medj sit Arbeid,
i

Da er han træt og
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]mngTig.O€hl.(1831).I.14. Indladningen af

Fragtgodset er allerede for længe siden til-

endebragt. Lwdf. 2) (sj.J m. h. t. vejlængde:

tilbagelægge, han havde neppe tilendebragt

en Trediedeel af yeien.Hauch.III.295. 3)
^nu 1. br.J m. h. t. tidsrum: tilbringe, gennem-

re helt til dets ende. *Min LeiUghed er kun
ringe,

I

Dog kan De her med neisomt Sind
|

Natten tUendebringe. Heib.Poet.X.268. de
havde tilendebragt (Chr.VI: endet^ de Dage, lo

og de droge hiem igien.Luc.2.43. (man) kan
vende ryggen til det tilendebragte aars

skyiSelseT.MKlitgaard.MS.17o. CO -føre, v.

[-|fø?r3| (if. føre til ende u. II. Ende 4.5;

/. br.) fuld'føre; tilendebringe (1). jeg (skal)

med et Par Ord tilendeføre Skildringen af

de Personers Livsskæbne, som jeg har
nævnt. Pont.UE.'145. JernbaneT.^^'il935.7.

.4.

Tilfald, et ell. t (jf- dog Feilb.) en 20

(DL.6—11—6. Hørn.Moral.I.41. Holb.Paars.

216). ['tel|fal'] Høysg.AG.46. flt. d. s. (Høysg.
AG.46 opstiller Tilfælde som flt. til Tilfald).

(glda. tilfall, -faldh i bet. 1, oldn. tilfall, ;/.

mnt. toval, nht. zufall; til tilfalde (4.3 slutn.

og) 6, glda. tilfalle, paakomme en, hænde,

og en usammensat forb. svarende til oldn. falla

til, hænde, ske (jf. falde sp. 672* og 676"^);

sml. Tilfælde; i bet. 2 til falde til drik olgn.

(se u. II. falde 5.i); i bet. 3 til tilfalde 4.4) 30

t) d. s. s. Tilfælde. I.l) (nu kun dial.) d. s. s.

Tilfælde l.i. »Et ringe Tilfald tidt kand
Deylighed borttage,

|
Og Rosen-Farven ud

sf Kinderne hoTtia.ge.Helt.Poet.57. „Achil-
'^s har sit Liv ved Brude-Benken endetl"

|

„Ach! hvad for Tilfald har hans Bane
i.am til\-enået?''KomGrønneg.III.307. Dette
Tilfald (0: Arresøs lukning ved sandflugten)
«om truede med flere onde Følger. ^^Poni.

.tlas.II.256. siden den Tiid, at jeg havde 40

lit det Tilfald (0: oplevelse) i Lyst-Huuset.
imela. 1.133. jf. Feilb. || i (særlige) forb. m.
Ij. Ildebrand, eller anden Ulykkelig Tilfald.

^/>,3

—

13—10. Landsoldatere, som fra Re-
ne eller Samling uden ulykkelige Tilfald

adeblive. MR.1703.115. et gunstigt Tilfald

I
har bragt mig paa denne . , rette Bane.

,

Car8t.(KSel8kSkr.VII1.330). Feilb. 1.2) (nu
Hal) d. s. 8. Tilfælde 1.8. befindis nogen af

Ml og Uformodentlig Skrøbeligheds 50

; at være overilet. /->L.2

—

11—//. over

,
et Tilfald i mit eene Ben er (jeg) bleven saa
«krHh..| ig og 9\et.Cit.l744.(Aakj.SP.17). Rask.
" IiH.62. CRpimer.NIi.526. Feilb. om

in: Ijodde.SH.Till.l5. 1.3) (nu næppe
) a. 8. 8. Tilfælde 1.6 ; i forb. m. præp. i.

dette Tilfald beholder og Hustruen sin

' -tpnsgave, eller Morgengave. I>L.5

—

2—25.

.i.idan Tilfald (o: hvor venner svigter

oi) man seer ofte tabe Mood,
|
De største m

' Helte selv. Holb.Paars.216. 2) (ikke i rigaspr.)

, hang; tilbøjelighed. Forresten skal han

;
nok have Tilfald til at drikke. ThitJens.TS.
37. 3) (dial.) det, at noget tilfalder en

efter rækkefølge, som pligt, hverv, ell. hvad
der tilfalder en; ofte i forb. som være ens
tilfald, være ens tur (til at udføre et arbejde

olgn.) ell. hverv, arbejde. Det er Drengens Til-

fald, at give Hunden Æde.MDL. Nu havde
han stridt en Tid. Nu kunde andre stride.

Det kunde ikke stadigt være hans Tilfald

at bære Vaaben mod Overmagten. (?roi/.

KongTjod.(1921).62. i Aar er det jo dit Til-

fald at komme over til mig (o: som deltager

i efteraarsjagten).KMunk.lOOxford-Snapshots.
(1936).39. LollO. UfF.
tilfalile, V. [itel,far9] præt. -faldt;

part. -faldet ell. (i rigsspr. (jf. Feilb.) nu
især som adj. i fk.) -falden (m. subj. i flt.: de
store Goder der . . er tilfalden mig. HGAnd.
BCÆ.1.44), hertil best. f. og flt. -faldne.

vbs. jf. Tilfald, (ænyd. d. s., glda. tilfalle

(i bet. 4 og b), jf. glda. tilfellende, paakom-
mende, indtræffende, og oldn. tilfallinn, skik-

ket til, samt mnt. tovallen, nht. zufallen; om
tilsvarende usammensat forb. falde til se u.

II. falde 9.20)

1) t om dør olgn.: lukke sig; falde til

(af sig selv). vAph.(1759).

2) t om modermælk: strømme til (bry-
sterne); falde til. vAph.(1764).

3) (jf. falde til et parti olgn. u. II. falde

b.i) slutte sig til (en person, et parti osv.).

Saasnart Uhristiani 2 Fængsel rygtedes udi

Norge, begyndte de, som vare ham tilfaldne

at fortryde saadan deres Gierning. Holb.DII

.

11.268. Slange.ChrIV.153. vAph.(1759).

4) (jf. til- 2) egl.: falde i retning mod;
falde hen til; blive (en) til del olgn. 4.1) (jf.

lodden falder en til u. Lod sp.ll06*^^; nu
sj.) i udtr. for, at loddet rammer, ud-
peger, falder paa en (ved lodtrækning),

(jeg) holder . . raadeligst . . at kaste Ter-

ninger derom, hvem da Lodden tilfalder,

ham kand Misundelse icke iaige.Holb.Ul.

II.7. jf. Sal.XVII.291. 4.2) komme i ens

besiddelse, blive ens ejendom ell. tilkomme
en ved deling, arv olgn. Fader, giv mig
den Deel af Eiendommen, som mig tilfalder.

Luc.15.12. *Saa ofte skeer, naar to forliges

icke kand,
|
At det som trættes om tilfalder

tredie U&nd. Holb.Mel.V8 (jf. Mau.10607).
Hans (laard . . var tilfalden ham i Arv efter

en nylig afdød FsiThTodeT.JJ'Jac.II.6. Ved
(Filip den smukkes) Død . . tilfaldt Neder-
landene paa ny et umyndigt Barn. Verden

GI). 111.73. uegl.: Himmelen, vor tilfaldende

Arv, opmuntrer os i denne Verden. Lodde.

NT.305. 4.8) om tildeling af anden art; især:

gives, tildeles ell. tilkomme en som
gave, gunst, ære, som noget fortjent,
passende ell. ved skæbnetildeling. Gav-
mildhed kan misbruges; Gaverne tilfalde

ikke altid den Vinrdlge. Mynst.FrV1.18. »Nu
er de borte, alle mine Kjære . . |

Kong Knud,
min Broder, Abbed Vilhelm, Alle

|
Fandt

de den Ro, som og skal mig tilfalde. //o/#f.

VI.229. Dem tilfalder hele Æien. Ludv. jf.:
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Muren synes raa og sur at se til og først,

hvor Træerne paa et enkelt Sted lade den
tilfalde fuld Belysning, faar den et ven-

ligere, hyggeligere Fiæg.LFeilb.SS.lSG.
||

(jf. iet. 6; nu næppe ir.) om sygdom olgn.:

paakomme; ramme, (han var) forme-
delst een ham tilfalden Svaghed ey i

Stand til imidlertid at føre Ober-Comraando
over Krigs-Hæren. CCRothe.WaldemarLøwen-
dahl.(1750).242. vAph.(1759). 4.4) tilkomme lo

(en) som pligt ell. hverv; blive ell. være

pligt, hverv; paahvile. Provsten skulde være
den, som det blant Geistligheden tilfaldt at

forrette Skilter. Stampe.11.190. der han for-

rettede Præste-Embede . . tilfaldt Røgnin-
gen ham (Chr.VI: det faldt ham til . . at

giøre røgelse). Lud. 9. Mig tilfalder det at

holde Konversationen med vor Fører i Gang.
Jørg.JF.1.137.

\\ (jf. u. Tilfald 3; dial.) m.
person-subj., i forb. som han er tilfalden (til) 20

at gøre det, det er hans pligt, arbejde ell. tur

(at gøre noget). Feilb. 4.5) (sj.) i videre anv.:

tilhøre; høre hjemme hos; henvises til.

(disse ord) hæve sig saa lavt . . at de neppe
engang ere Gjenstand for Grammatiken,
men ene tilfalde OTdhogen.Heib.Pros.VHI.
390. jf.: indtil vi af den lavere Nødvendig-
hed, som vi ved Frihedens Tab tilfalde,

paany blive drevne mod Friheden, smst.

1.48.

5) t om tilstand ell. forhold (især af ube-

hagelig, ulykkelig art):' indtræde; opstaa;
indtræffe; forekomme; ofte: indtræde,

opstaa osv. ved et tilfælde; vist kun (delvis til

bet. 4.3 slutn.) i part. tilfaldende anv. som
adj. dersom saadan tilfaldende Svaghed i

Tide med Cuur og Medikamenter blev iagt-

tagen. Cit.l702.(Militærlægen.l912.162). (kej-

serens) Fromhed samt andre Dyder . . for-

mildede de tilfaldende Fortredehgheder.ffoZJ. 40

Herod.lll. Seidelin.238.

6) (vel til no. dial. falle til, passe, falde

belejligt) f falde i ens smag; behage; tiltale.

Mand har beskyldet Autor derudi (0: i „Den
politiske Kandestøber") at have sigtet paa
Øvrigheds Personer, da dog ingen Comoedie
er til, der meer bør tilfalde Øvrighed. Æf^oZZ*.

JJBet.aS^.

til-fange, se u. I. Fange 1. CP til-
fanse-tage, v. [-ita'qa] vbs. -else. gøre 50

til fange; tage til fange, (eskadronen) tilfange-

tog fire Officerer og 60 Mand. BiogrL.'lV.136.
især i flg. former (der ogs. fungerer som for-

mer af den usammensatte forb. tage til fangej.-

I) som vbs. Bergs.PP. 500. Valdemar Sejrs

. . Tilfangetagelse paa Lyø 1223. OFriis.

Litt.79. jf.: mægtige Tilfangetagelser (0: i

verdenskrigen). Woel.DG.64. 2) i perf. part.

Røverne bleve tilisiX\get3igne.Thiele.^l,1.100.

tilfangetagne Englændere. Pol.^^/2l941 .2.sp.6. eo

til-fantasere, v. (jf. -dromme; tg,

1. br.) i forb. m. refl. hensobj.: i fantasien
erhverve sig, opnaa, naa frem til noget; tænke
sig til. Gjel.GD.63. Han tilfantaserede sig

Bjerge og føjede dem som Baggrund til

rent hollandske Landskaber. Bierfreund.Rem-
brandt.(1900).78. -fare, v. [-(fa^ra] vbs.

jf. -fart. (sj.) bevæge sig hurtigt ell. rejse

hen til. vAph.(1764). Hesten kom tilfarende

uden Rytter. VSO. Tilfarende Reisende fylde
Veien.sws<. -fart, en. (sj.) (hastig) bevæ-
gelse hen til (en ell. noget), ald Tilfart og Til-

førsel (0: til GlUckstadt) fra Ditmarsken og]
Wilsteren. Slange.ChrlV432. om (til)løb: Han]
tog en stærk Tilfart, men standsede snart.

VSO. -figte, V. se -fægte, -file, v. [-i&h]
vbs. -ing (i bet. 1: Amberg. Møbelsnedkeri.

[1937J.138. i bet. 2 s. d.). I) (fagl.) tildanne\

med en fil (ell. et lign. redskab), man .

maatte kunde tilfile sine Kammernøgleri
(saaledes) at de kunde . . giøre Hovednøgles I

Tieneste. Rnhb.Fort. 11.148. Menneskeædere
med sylespidst tilfilede Tænder. Tilsk.1936.

11.454. 2) O billedl.; især (jf. u. file 2.i;

m. h. t. litterært arbejde olgn.: give den sidste

afpudsning; polere. S&B. Moden tilfiler den
sociale Yderside: vore Klæders Snit, vore
Manerer og selskabelige Vaner. VVed.M.53.
som vbs.: (kommissionens betænkning) skal
endnu have en redaktionel TilfiUng.Poi.**/«

1921.5.sp.5. forskelUge Tilfilinger og Smaa-
udvidelser har fundet Sted (0: i et manu-
skript). Stangerup.Staffeldl.(1940).55. -fin-
de, V. [-|fen'a] vbs. -else (i bet. 3: DL.l—
24—36). (glda. tilfinne (tillfynne) i bet. 1

samt i bet.: tilkende, opfinde, udfinde; jur.,

foræld.) I ) (jf. IV finde 5.5 samt tildømme 1)
paalægge ved dom; dømme til; idømme, (især

m. hensobj. og obj.). Ingen Skiftis Forvaltere

maa i Skiftebrevet tilfinde nogen at betale

noget, med mindre Debitor staar under
deris 'Ret.DL.5—2—17. Verten bør tilfindes

ved Mult og Afbigt at giøre ham Reparation.

Holb.GW.V.3. den Mulet, som Commissa-
rierne tilfinde dem. Stampe. 1.91. tilfinde
(en) straf: (man) bør være meget vaersom
i at tilfinde den ordinaire Straf for Blas-

^hemie.Stampe.11.10. Hylling.EJ.368. 2) til-

dømme (2); tilkende, (præbenden) maa være
bleven den Bredenborgske Branche (o:

slægtsgren) tilfunden. Cit.l736.(DMag.6R.V.

264). 3) m. h. t. person: beskikke, bestemme
(til noget); tilforordne. DL.l—24—36. -fja-
ske, V. vbs. -ning (Amberg.). (jf. -fly og

fjaske til u. fjaske 2; nu næppe br.) bringe

i en uordentlig ell. snavset tilstand; krølle,

snavse til olgn. vAph.(1764). tilfiaske sine

Klæder, sine Bøger. VSO. MO. -flaad, et

ell. en (VSO.; nu kun undertiden (i formen

-flod^ i bet. 2 (s. d.)). (ogs. -flod, dels (se

bet. 2) ved sammenblanding med I. JFlod, dels

som skriftform), {jf. mnt. tovlote) () (nu

næppe br.) flyden (af vand osv.) hen til (et

sted); tilløb; tilstrømning; ogs. mere konkr.:

noget tilstrømmende. Phosphori, hvilke ved

kunstigt Tilflod af Luften lyse.KSelskSkr.

V1.164.
II
om vand (vædske). Eilsch.F.llO.

(fiskeparkerne er) udtørrede . . fordi de have
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manglet TMod.LHøyer.G.89. Blich.(1920).

XXI.242. MO.
II (jf. Flaad 3; tilstrømning

af vtedske, slim olgn. til en legemsdel. LTid.
1745.47. vAmmon.De førsteModerpligter. (overs.

1840).5. 2) (vist delvis efter ty. zufluss og m.
tilknytning til I. Flod; 1. br.) billedl. anv. af

bet. 1; især om tilkomst af noget, der virker

forøgende, berigende. Hvorfra (skal) disse

Gasser (o: til brudeudstyrslegater) have deres

Tilflod uden Publici . . Besværing? Oecifagr. lo

V.320. Disse . . gamle Billeder . . er ny, lødig,

rig Tilflod til den historiske Bog. Pol.'*/»1913.

9. sp. 5. (kalkmalerierne i vore kirker) var
ledig Tilflod til Danmarks Riges Historie.

Tilsk.1925.II.328. -flikke, v. vbs. -ning
(Amberg.). (nu sj.) (reparere ved at) føje

et mindre stykke (en lap osv.) til noget

større; iscer om mangelfuldt arbejde. vAph.

(1764). Man kunde see, at en Mester havde
begyndt dette Arbeide (o: en klædning), at 20

noget siden var tilflikket, som ikke svarede

til Begyndelsen. NordBrun.D.122. Man kan
see, at "dette Ærme er tilflikket. F-S'O. MO.

(jf. III. flikke 2; nedsæt.) overf. forqvakle

erømte Mænds Skrifter, ved at tilflikke sine

rne Anmerkninger.Lrtd.7746.652. -flod,

Tiiflnst, en. [iteljflogrf] (f Tilflygt.

'éTid.n20.Nr.31.5). gen. -s ell. f -es (smst.

1732.781). flt. (sj.) -e (Amberg). (glda. thil- 30

luet (Mand.155), tilfløkth, fsv. tilflykt, jf.

tnt. tovlucht, nht. zuflucht; i bet. 1-2 vist

jl. gengivelse af lat. refugium || i bet. 1-2

CM. bibl., relig.)

I) det at flygte til, ty hen til et sted ell.

penon, ell. del at vende sig til, paakalde

for der at søge ly, beskyttelse, sikkerhed.

Bip, redning, støtte olgn. ell. (m. overgang

bet. 2) om selve den søgte beskyttelse,
ijælp osv.; ågs.: det at gribe til, begynde paa, 40

'We sig til at anvende, gøre brug af noget

pres af omstændighederne, som (sid-

e) udvej, redning olgn. I.l) i al alm. dor

Ingen, som kjendes ved mig; Tilflugt

forsvunden fra mig, Ingen er omhyggelig
)r min Sjæl. Ps. 242. 5. Lad mig (0: den
imle) min Tilflugt faa til dig (s: gud).Salm

Hj.97.3. 1.2) i faste forb. m. verber, de bragte
Isra<;l til at søge Skjul, hvorsomhelst det
kunde finde Tilflugt (Chr.VI: i hvor de m
)t>nf\ydde).lMakk.l.56. (hun) fortrækker til

-irade, hvor de finder Tilflugt i et Væ-
med A\koye.CUans.nK.81. have til-

ilugt (sj. tilflugten. 2Makk.10.28): Herren
haver grundfæstet Zion, og . . de Elendige
af hans Folk skulle have Tilflugt (1931: søger

Tilflugt^ i den. Es. 14.32. naar Øvrigheden
ikke vil straffe dem (o: tyvene), saa maae vi

have Tilflugt til slige gode Mænd som han er.

IIolb.IIex.lI.5. vi (ml) under Livets Gien-

vordigheder have Tilflugt til Gud. 3ft/n«<.

iMr. 1.134. søge (sin) tilflugt: (^han)

søgte sin Tilflugt i Dan mark..S'/on^e.CAr/^

46. (de) vilde dog ikke overgive sig; men

søgte . . Tilflugt deels i Skove og Moser,
deels paa %\åhene.Molb.DH.lI.327. Inde fra

Kabinettet lod en sagte Hvisken, der havde
de Forlovede søgt Tilflugt. jRønJer^.G'Z.95.

tage tilflugt (Es.30. 2 (Chr.VI). Bille-

skovJ.H.1.225) ell. tilflugten (Pol.*'/tl935.

9.sp.5) ell. (især) tage sin tilflugt (til):

Ach I gode Herrer! jeg tager min Tilflugt til

eder. I maa skaffe mig Ret. Holb.Plut.V10.
(den slagne havde) taget sin Tilflugt til nogle
Ud-Øer. Schousbølle.Saxo.227 . jeg maatte tage
min Tilflugt til at foregive Upasselighed.

Gylb.KV.55. Jeg tager min Tilflugt til Her-
ren (1871: Jeg haaber paa Herren^ ! Ps.ii.

i

(1931). tage sin tilflugt til trusler I

2) hvad man tager sin tilflugt (1) til.

2.1) om person. Falst.Ovid.l23(se u. tilfor-

ladenj. *denne sløve Dreng er al min Til-

flugt. Pa?ilf.///.i26. (relig.) om gud: du
(o: gud) er min Tilflugt paa Ulykkens Dag.
Jer.17.17. SalmHj.544.2. 2.2) (nu 1. br.) om
sted (lokalitet): tilflugtssted. Klipperne ere en
Tilflugt for Kaninerne (1931: Grævlingens
Tilflugt;. Ps.i04.2S. Gjennem hele Middel-

alderen bleve Klosterets Celler Tilflugten for

Yidenska.heTne.0rst.il. 200. Kroen er Almu-
ens Tilflugt de hellige Dage. Estrup.HistBl.

80. At (disse steder) har været brugt som til-

flugt i ufredstider, synes sandsynligt. iVoP.

XXXII.62. 2.3) om hjælpemiddel, forholds-

regel olgn., man griber til. *En Tilflugt er der

kun, en eneste tilbage: | Med Skiebne, Grete,

Liv jeg strax maa Afskeed tage. Wess.40.

Ægteskabet . . bliver en Tilflugt for de gamle
Dage. Kierk.V1.148. en veg Natur, der føler

sig forurettet og ikke har anden Tilflugt

end Ta.&TeT.Bergstrøm.Ve.32. Jeg har prøvet

med en Sikkerhedsnaal, det er jo alle Kvin-

ders Tmngt.K Bure.EnNat.(1921).43.

3) t ^^ fugls flugt gennem luften hen
til et sted. vAph.(1764).

4) (jf. Flugt 2.i) t en vædskes bevægelse

hen til et sted; tilstrømning, stærkere Til-

flugt af Blodet (0: til en legemsdel).Weis-

bachsCuur.(overs.l755).21.

Til flagets-, i ssgr. (i tilfælde hvor 2. led

begynder m. s undertiden Tilflugt-, se u. Til-

flugtssted;. iscer til Tilflugt 1, t ssgr., åer

betegner sted (lokalitet), hvor man søger til-

flugt, -horgf en. (arkæol.). Hvad Romerne
kaldte „oppida" hos Germanerne og Kel-

terne var Tilflugtsborgo med mere eller min-

dre stationær Behyggelie.Tilsk.l935.I.190.

NoB.XXXII.62. -by, en. (bibl.) d. s. s.

-stad. 4Mo8.35.6(Wolffogl931; jf. m. -stad;.

-haTn, en. *^ nødhavn. S&B. Sal.VIIf.

610. Scheller.MarO. -kilde, en. (jf. Tilflugt

2.8; nu sj.) hjælpekilde, -middel, man kan

ty til. VKIljorl.(Ujort.B.I.24). VSO. -klip-
pe, en. (bibl.) overf., om gud. Ph.31.3(1931;

Chr.VI: stærk klipno; 1871: fast Klippeø.

-red, en. ^t^ red, hvor skibe kan søge til-

flugt. TeknMarO. -rnm, et. særligt beskyt-

tet rum, hvor civilbefolkningen kan søge hen

XXm. Rentnrkt */• IM« 79



1251 Tilfflnstsstad tilfordriste 1252

under krigshandlinger, især luftangreb; i fagl.

spr. spec. om rum, der er mindre stærkt be-

skyttet end Beskyttelsesrum. LovNr.125^"/

3

1940. §3,2. billedl: KMunk.BF.30. -stad,
en. {ænyd. d. s.; jf. -by; k'Z>/.) af Stæderne,
som I skulle give Leviterne, skulle sex være
Tilflugtsstæder (1931: Tilflugtsbyer;, som I

skulle give, at en Manddraber kan flye derhen.

4Mos.35.6. Holb.Herod.26. -sted, et. (nu
sj. Tilflugt-. Wand.(Skuesp.IV79). KMads.
(SkagensMalere.(1929).35)). (jf. Tilflugt 2.2).

Hans sidste Tilflugts Sted var Luttik. Holb.

Kh.586. Dyden maa være slemt i Knibe,
siden den søger Tilflugtssted i Kjøbenhavns-
'Posten. Heib.Pros.Y146. Kora havde under
Moderens Tale forladt sit Tilflugtssted ved
Schæbels Skulder. GyrLemche.S.IV64.
til-fly, V. (ænyd. d. s. og tilflie, glda.

tilfly, jf. mnt. tovlien, -vligen; sml. -fjaske og

fly til u. II. fly 2; «M næppe br.) især m. h. t.

klæder: tilrede (slemt) ell. tilsøle; snavse,

grise til. Din Herre laante min Mand paa
min Silkekiol, men han havde leied den ud
og den var ilde tilflyed da den blev indløst.

Wiwet.D.64. Rahb.Tilsk.1796.516. Hvor du
har tilflyet diglVSO. -flyde, v. [-|flyJ68]

vbs. (1. br.) -else (i bet. 1: vAph.(1764). jf.:

Tilflydelse, (af Mennesker) Mængde, som
forsamler Sig. Leth.(1800). i bet. 2: smst.).

(glda. (vbs.) tilflydelse og tilflydels (Suso.SO))

I) (nu næppe br.) flyde, strømme, komme
flydende hen til et sted. (især i part. tilfly-

dende^. de utallige smaae Aarer, hvorfra
Vandet snart igien tilåydeT.PAHeib.R.1.34.
tilflydende Bjergvande benyttes til at vande
H&ugeiiie. Estrup.HistBl.27. Liget kom til-

flydende paa et Bræt. F/SO. 2) (især højtid,

ell. emb.) tildeles, tilfalde, blive til del, især:

lidt efter lidt, men uden standsning, ell. paa
en diskret, umærkelig maade; ofte i forb. som
lade en noget tilflyde, give, skænke, sende

osv. noget til en; mage det saaledes, at noget

falder i ens lod, kommer i ens besiddelse.

(Frankrig) lod de Svenske tilflyde aarlige

Subsidier. Slange.ChrlY1277. (vor konge) la-

der os Alle tilflyde al den Frihed, som Lovene
ville tilstede. POBrøndst.RD.95. en norsk
Brig . . bliver bjerget under særlig store

Anstrengelser. Herfor . . tilflyder der Lars
Kruses Fiskerbaad en Belønning af vedkom-
mende Regering. Drachm.LK.91. I Storhan-
delen lader man sig ofte , . tilflyde en fin-

geret Regning. Hage.*542. m. h. t. meddelelse,

underretning olgn.: Jeg skal . . nok lade Dem
tilflyde Underretning om Tid og Sted for

Mødernes Afholdelse. Pont.Sk.265. Onkel Joa-
chim var syg. Der var ikke tilflydt Familien
paa Havslunde nogen direkte Meddelelse
derom. Wied.Fæd. 109.

\\ f om noget ubehage-
ligt: paaføres; ramme, det . . de Seilende for-

voldende Ophold, samt anden tilflydende

\Jlemjpe.MR.1756.160. -flygt, en. se -flugt.

-flytte, V. vbs. -ning (Levin. jf. Tilflyt-

ningskommune. LovNr.373^^Uil938.§l). (især

emb.) flytte (2.i) hen til et sted, spec: til en
anden kommune. Moth.T108. Levin. Han var
tilflyttet Egnen, hørte oprindelig ikke hjem-
me der. Stuck.ll1.258. Skjoldb.MM.lI.62.
hertil: -flytter, en. (især emb.). JacPalu-
dan.S.227. Næringsloven (af 1857) gjorde
det . . nemmere for Tilflyttere fra Provin-
sen at begynde nye Virksomheder i Hoved-
staden. AHolm &.KJohansen. Københavnl840-

10 1940.(1941). 40. -flyve, v. [-ifly^va] vbs.

-ning (i bet. 1: NaturensV.1919.62. i bet. 2

s. d.). I) flyve hen til et sted; nu især (o) i

part. (komme) tilflyvende. Moth.TlOS.
JBaden.OrtO. Én Papegøie er kommen til-

flyvende. F/SO. WesenbL.Ins.46.
\\ jf. flyve

2 og 3.2: Der tilfløi hende Blomster og Bi-

faldsraab, da hun lod sig see.VSO. 2) (flyv.)

flyve med flyvemaskine mod et maal, spec. for

at angribe det fra luften; vist kun som vbs. vi

20 (er) under Tilflyvningen kommet en Smule
for langt tilhøire.FlyvningHær.105. -fol-
ke, V. [-fimVgs] vbs. -ning ("Islands Tilfolk-

ning (orig.(1881).4: Bebyggelse). SigMull.

KortfattetLitteraturhist.'(1893) .4) . (hos sprog-

rensere; sj.) befolke (spec.: ved tilflytning).

fra Sem, Kam og Jafet tilfolkedes hele Jor-

den.JTang. MindreBibelhist.il.Opl.(1886).ll.
Senere blev det (d: egnen syd for Danevirke)

efterhaanden tilfolket af Saksere fra Hol-

30 sten. NCRom.Læsebog.111.(1887).232. -for-
binde, v. {ænyd. (perf. part.) tilforbunden,

-bundet; ;'/. forbinde til u. forbinde 5.1-2;

nu næppe br.) forpligte til; i refl. anv., dels

i forb. tilforbinde sig noget, forpligte sig

til noget, (gæld eller) anden saadan An-
fordring, som mand sig til det Stæd at

efterkomme haver tilforbundet.DL. i

—

2—19.

(det) var tvert imod det, som de sig tilforn

hafde tiliorhundet. Slange.ChrIY608. dels i

40 forb. tilforbinde sig en, træde i afhængig-

hedsforhold til (en); binde sig til (en); spec:

slutte sig sammen med, alliere sig med (en).

smst.1412.
II (jf. forbinde G) bringe i et tak-

nemmelighedsforhold til ved velgerninger, tje-

nester olgn. den, som han med saa høy Vel-

gierning hafde tilforbundet sig. Wing.Curt.

121. (I gør) ham en stor Fornøyelse, og til-

forbinder eder hannem saaledes, at jeg for-

sikkrer eder, I skal befinde eder bedre der-

50 efter. Pamela.1.332.
||

part. tilforbunden
anv. som adj.; dels: forpligtet til; ogs.: allieret

med; dels: taknemmelig; forbunden. Præla-

terne og Ridderskabet vare begge Huusene
uden Forskiel underdanige og tilforbundne.

Slange.ChrIV.18. som subst.: allieret; for-

bundsfælle, det eene Riges Øfvrighed . . har

angrebet dend andens Venner og Tilfor-

bundne, smsf.55. t -fordriste, v. {ænyd.

d. s.; jf. fordriste sig til u. fordriste I.2)

refl.: driste sig til. (vist kun i forb. m'. inf.).

dersom nogens Tiener . . tilfordrister sig der

at skyde, eller ødelegge noget Vilt . . skal

hånd af hvem ham kand overkomme an-

tastis og Undis.DL.5—10—36. MR.1723.
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(

h

392. han tilfordrister sig ikke at giøre det.

VSO. -forhandle, r. vbs. -ing (Goos.III.

398). (ænyd. d. s.; nu 1. hr., jf.: „Nu kun i

daglig Tale".r.'5'0.) m. refl. hensobj.: erhverve,

skaffe sig ved at købe (handle); tilhandle sig.

Værgen (niaa) hverken selv, eller ved andre,

sig noget Bornegods . . tilforhandle. Z>L.

3—17—23. Kiøbmanden veed, hvorledes

han skal tilforhandle sig Vahre paa den
beqvem meste . . }iia.a.de.Schytte.IR.II.434. lo

Goos. 11.413. Kongen havde . . tilforhandlet

sig Hestene under Wiener- Kongressen. 6'fM<-

ten.193. uegl.: den der ved Penge havde til-

forhandlet sig Keyserdommet./foZ&.ffero<i.

196. (de) vare for Haanden, af hvilke man
kunde tilforhandle sig Danmark med Spyd
og i^væTd.Schousbølle.Saxo.303. f -for-
hverve, V. {ænyd. d. s. (Bording.11.213))
m. refl. hensobj.: skaffe sig; erhverve sig.

Slange ChrIV.1042. f -forlade, r. {ænyd. 20

d. s., jf. forlade sig til m. I. forlade 6.2; sml.

tilforladelig, tilforladen(de) ) i forb. tilfor-

lade sig (noget), forlade sig paa; have tillid

til; stole paa. denne Landets Forsvar (o: ros-

tjenesten), hvilken Riget . . altid kunde hafve
i Beredskab og sig med mindst Bekost-
ning best tiUoil&de.Slange.ChrIV1456. vAph.
(1764).
tilforladelig, adj. [telfmr'Ia^ddli] intk.

t ell. (sj.) d. s. (JPJac.1.109); adv. d. s. 30

især i bet. 2.2; /. br. i bet. 2.i : Drachm.DG.
\2) ell. -t (især i bet. 2.1 ; sjældnere i bet. 2.2:

Tode.IX.428. Hrz.VII.194) ell. (f) -en (især

i bet. 2.1 : Holb.Bh.Il.161. Høysg.S.207. Jer.

42.5(Chr.VI og 1931 afvig.)), (ældre sv. tilfor-

Iat(o)lig; efter ty. zuverlåssig, -låsslich, mnt.

tovorlatich, ;/. mnt. tovorlat, tillid; sml. til-

forlade, tilforiaden(de); nu oftest lidt gldgs.)

paalidelig; sikker.

I) som adj. I.l) om person(s væsen, op- 40

træden olgn.): som man kan lide paa; som
man (ubetinget) kan have tillid til; nu ofte

til. )ioget indere bet.: som er ærlig, oprigtig,

I Jnjifyldende; som ikke siger mere, end han
i-iin 4na ved olgn. jeg (havde) produceret At-
tester . . at være en tilforladelig Soldat.

Cit.l719.(HCALund.Søkadet-KorpsetsHistorie.

(1901).31). en tilforladelig Scribent. //oift.

hh. 552. naar en ældre . . livlig Mand med
liele Forkjærligheden for en skjælmsk ung 50

I'ige siger: det er min Sandten en tilforladelig

lille .lomiTU.Kierk.X.330. Der var noget
lilforladcligt i den sagte, sikre Maade,
tivorpaa Fuldmægtigen fældede sin Dom.
Srhnnd.TF.Il.88. jeg vil tage mig tilfor-

ladelige (Chr.VI: trofaste; 1931: paalidclige^

Vidner: Præsten Uria og Sacharias. A«'«.*.ii.

ffmn) udviklede (sig) til en fast og tilfor-

ladelig K&xskXvT. Brandes. 11.491. 1.2) (1. br.)

'im ting: undertiden m. bibel.: solid, excer- 60

poret af tilforladelige Originaler og Archivis.

Gram. Breve. 115. Torning . . Slot (var) i for-

dum Tid . . en tilforladelig Fæstning. /iorre-

bye.TF.585. under Forudsætning, at disse

Apparater vare tilforladelige og ikke afsted-
kom nogen Fare. Ursin.D.109. I (visse) Til-

fælde ser Emballagen . . tilforladelig ud. Vinge-
hjulet.l943/44.81.sp.L 1.3) (1. br.) om (andre)
forhold, en eller to fornuftige Mænds Vidnes-
byrd ere ofte tilforladeligere end en heel
Almues. Holb.MTkr.164. (han) lever i det
tilforladelige Haab, at (osv.).LTid.l725.36.
det skal være ganske tilforladeligt, at vi
med det Første faae et Stykke som hedder
S3i3ida.n. Heib.Poet.V303. Mandagen bragte et

lyst, tilforladeligt Yeji. EBertels.MH.42.
jf.:

de halvmørke Rum (i udhusene og stalden)

med de tilforladelige (Pont.DR. 1.36: fortro-

lige^ Lugte af Hø og Klid og Dyrevarme.
Pont.DR.^1.27.

2) som adv. 2.1) i al alm.: med paalidelig-

hed, sikkerhed, troværdighed; utvivlsomt;
bestemt; sikkert. Appetiten bør alleene

være Uhrværket, efterdi den alleene tilfor-

ladeligen paaminder, naar rette Tiid er til

at æde og drikke. Holb.Ep.IV.381. Den ær-
værdige Bygnings (0: kirkens) høie Mure . .

værne saa tilforladeligt om det sikkre Til-

flugtssted. Kierk.X. 167. De preussiske Avto-
riteter synes at stole aldeles tilforladelig paa
Virkningen af deres blotte Vaabenmærke.
Thi heller ikke her var nogen Skildvagt
posteret. Drachm.DG.42. Hun talte saa til-

forladeligt. i^aae.GL.i^i?. 2.2) (nu sj.) brugt

som en forsikring om ell. bekræftelse af en ud-
talelses sandhed, forstærkende en ytring olgn.:

absolut; sandelig; rigtignok; skam;
minsandten, jeg skulde tilforladelig før

have bequemmet mig til at stjæle, end til at

tigge det. Ew.(1914).IV259. „hundrede Da-
ler er dog altid Noget." — „Nei det er sgu
inte Noget." — „Jo saa tilforladelig er det

aa-åV" Heib.Poet.V248. har jeg Sorger, saa

har jeg tilforladelig ogsaa Glæder.KMRahb.

38. „han er Digter." . . „Det troer jeg

dog ikke." . . „Jo det kan De være vis

paa — det saae jeg tilforladelig strax."

Hostr.EF.II.5. jf.: han var et tilforladelig

kjerligt Menneske, det er, i Sandhed et

kjerligt Menneske. /uerfc./X.2/4. || i ellipt.

udtr. „Har han sagt det?" — „Tilforladelig."

Jacobi. (Skuesp. I V 114). Tilforladelig , alle

troe, at jeg skriver Latin til Herr Hansen,
men jeg skriver dog Dansk til min Moder.
Heib.(FruHeib.H0.345).
Tilforladelig-hed, en. I) (især (o)

den egenskab, dit forhold at være tilforladelig;

paalidelighed. I.l) til tilforladelig l.i. Frem-
hæver Russerne nu i Reglen ikke deres

Landsmatnds (ienialitet . . saa priser de . .

mere skeptiske iblandt dem lige saa lidt

deres Forstand og deres Tilforladelighed,

Brandes. X. 361. hans religiøse Bemairkninger
(bterrr) Præg af den Tilforladelighed der var
Grundlaget i hans Kair&kU'r.AFriis. BI). 1.217.

1.2) (1. br.) til tilforladelig l.a-8. Anekdotens
Tilforladelighed kunde jeg . . ikke tvivle paa.

Bagges.DVIX.341. Sandsningens Tilforlade-

79«
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lighed er Bedrag. Kierk. VI1.271. Tilforlade-

ligheden af denne Vor Herres Forjættelse.

Jørg.VF.242. 2) (maaske ved indflydelse fra

tilforladende 1, Tilforladenhed 1; nu næppe
br.) (følelse af) vished, sikkerhed; tillidsfuldhed;

ogs.: tillid, tiltro (til). vAph.(1759). Elskoven
(føles) som den fuldeste Besiddelse med
inderlig Tilforladelighed, Tryghed og Vished.
Sibb.OmElskov.(1819).28. Magten (o: aande-
lig styrke) havde de til med yderste Tilfor- lo

ladelighed at see et Liv og en Erstatning
hinsides. Goldschm.BlS.lV.263.

til-forladeii) (part.) adj. (maaske dan-
net af ell. urigtig skriveform for -forladende

(2); sj.) tilforladelig; paalidelig. *Min til-

forladne Ven . . |
Du som min Tilflugt var,

og den jeg stoled ]^a.a,. Falst.Ovid.123. -for-
ladende^ part. adj. (til -forlade; jf. -for-

laden ; nu næppe br.) I ) som stoler paa, sætter

sin lid til (en anden), med deres venner, og 20

tilforladende (1871: dem, som søgte Støtte

hos demj, havde de holdt venskab. IMafefc.

8.12(Chr.VI). 2) tilforladelig; paalidelig.

(bogen er) oprigtig og tilioilsidende. Holb.
Paars.)(3^. denne Græske Autor, hvis Hi-
storie er ikke mindre behagelig end tilforla-

dende, sa.jfferod.ftfi". -forladen-hed, en.

(til -forladende; nu næppe br.) I) det at for-

lade sig paa, stole sikkert paa noget; ogs.:

(følelse af) vished; tillidsfuldhed; tillid. Mos- 30

sin.Term.393. *Hvor kan han nærme sig

med TiUoTladenhed?Stockf.(SkVid.X.179).

2) tilforladelighed (1); paalidelighed. Nouvel-
listen taxerer mit Gods, og skriver om dets
Værdi med saadan Tilforladenhed, ligesom
han selv kunde have været beskikket til Vur-
derings-Mand. Holb.Ep.IV520. KiøbmSyst.I.
312. -forme, v. [-ifcor'ma] (1. br.) tildanne.

en lille Sav, ikke finere tilformet, men dog
med tydelig, afrundet Ryg og opskærpet 40

Æg.Aarb.1919.50. billedl: Netop fordi (men-
nesker) er tilformede i deres Verdens Vaner
og Væsen . . bliver de ømtaaleHge overfor
det, der griber forstyrrende ind i deres Liv.

CDangaard.Frisind.(1906).37.

tilforn, adv. [tel'fcor'n, sj. tel'fåJrn] til-

forn. fiø«/sgf.k(r.9(S. (tidligere ogs. skrevet til-

foren. Holb.Arab.12sc. Falst.0vid.13. jf. til-

forend. JBan^.»S. 743. — t tiUorne. Holb.
Paars. 102. sa. Ep. III. 159. Thurah. B. 232. 50

Schousbølle.Saxo.223. — (kbh.) f tilførns.

Clitau. Journal. (1742). 98). (ænyd. tilforn,

-forne, -fornet, -foren, -føren, glda. tilforn, tel

forne, til (tel) foren (Mand.162. GldaKrøn.
205.207), SV. tillf6r(e)ne ; efter mnt. tovoren,
tovorne ofl. (nt. tovorn(s)j, af osax. te-foran,

foran, af te, til, og foran, der er nær besl. m.
II. forn; sml. ty. zuvor)

I) (nu kun poet., arkais.; jf.: „taber sig".

Levin.) angivende et tidspunkt ell. tidsrum, eo

stadium, der ligger nogen ell. længere tid til-

bage i tiden: forhen (1); før (II.A.l); tid-
ligere; i tidligere tid (jf. fordum 2). den,
som os tilforn (1907: forhen; forfulgte, præ-

diker nu den Tro, som han tilforn (1907:
forhen; vilde udrydde. Gal.l.23. Ach! min
hierte Mand! forlad mig, om jeg har giort

dig noget imod tilforn. IIolb.Kandst.il1. 3.
Fransken, som tilforn var blevet mig saa
plaisant, kan jeg hverken lide at læse eller

høre.Blich.(1920).VII.25. *Mod Søenstunded
vor Sjæl tiliorr\.JVJens.AH.59. *Der hvor
Eleusis-

I

Templet for Ceres nu staar, levede
Celeus tilforn. Høeg&Rubow.Overs.afOvidsFa-
sti.(1945).104.

II
(delvis til bet. 2) i forb.

aldrig tilforn, den sultne Hund (har) dog
aldrig tilforen . . villet give mig et Glas
'BrendeYin.IIolb.Arab.12sc. *Aldrig tilforn

jeg sværmet har
|
Som idag, for en deihg

Qvinde. Heib.Poet.X.286. *0g Jægren svoer

ved Hund og Horn,
( At Skoven aldrig saae

tilforn
I

En bedre Skytte.Winth.V95.
2) (nu i rigsspr. kun arkais., sj.) angivende

et tidspunkt ell. tidsrum, stadium, der ligger

(gaar) forud for et andet (omtalt, nærværende)

:

tidligere end, før end noget sker ell. indtræffer;

forud; i forvejen; før nu (dengang). 2.1)

i egl. bet. Ingen . . maa noget lade trykke, før

end det tilforn i Kongens Universitet i Kiø-
benhavn er igienneraseet og paakient af

Decano. Z)L.2

—

21—1. ingen kand være Ca-

pitaine, uden han tilforn har været Lieute-

najit. Holb.Heltind.1.270. \\ især m. forud-

gaaende tidsbestemmelse. 1. i forb. m. en an-

givelse af afstanden i tid ml. de to tidspunkter.

Sagsøgeren . . skal tilbyde den, som rettis

skal, sex Dage tilforn Præsten.DL.i—24

—

53.

Der fortællis at den Herre Christus noget
tilforn aabenbarede sig for Keyseren udi

Søvne.Holb.Intr.1. 179. (pietismen) var (om-
trent som hundrede Aar tilforn Puritanismen
i Storbritannien) Modstand mod den blotte

StatskirkeIighed.Sra»des.5'.66. TroelsL.II.22.

for nogle aar tilforn, se IV for 3.3 slutn.

2. (m. tidsangivelsen i best. f.) for at betegne

et tidsrum som umiddelbart foregaaende (et

andet, nærværende tidsrum), spec. for at betegne

det umiddelbart foregaaende af samme art,

fx. aaret tilforn, (det) forrige aar. Præsten
(skal) komme i Kirken Løverdagen tilforn

at skrifte. DL.2

—

5—12. Han bestyrkede sig

Vinteren tilforn med Folk og Skibe. Ho/J.

DH.11.201. Dagen tilforn havde (det) regnet.

PMøll.(1855).II.240. StevnsBjev.27.149. se

ogs. u. III. næste 3.2.
|| f betegnende et forhold

som allerede eksisterende, da ell. før noget andet

sker: i forvejen; allerede (l.i). Jeg har Saxo Gra-

matica og Arendt Hvitfelds Krønikke tilforn.

Holb.llJ.III.6. Anne Signe-Kelling staaer

bag ved Skiermbrettet tiliorn.sa.Bars.III.6.

ieg forstoed endeel af Sproget tilforne. Ære-

boe.122. Capitainen erindrer at han skylder

mig endeel tilforn. Det er jo kuns kort siden

De fik 600 Rigsdaler. PAHeib.II. 53. 2.2) uden

(udpræget) tidsforestilling, m. særlig tanke

paa rækkefølge: paa forhaand; først; især

i forb. som vor (synderlige) gunst ell.

naade tilforn, se u. Gunst l.i, I. Naade
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1.2. ;"/..• (han rev) et Brev op og læste:

„Hilsen tilforn og skyldigst Tak for det ædle
Gjestevenskab."/n3.F6'. //. 5P. || angivende

et punkt i den alkrede fremførte del af en
mundtlig ell. skriftlig fremstilling, nyeligen til-

fome anforer (forfatteren) adskillige mærke-
lige Exempler paa hans Temperance.lfoZ6.£p.

III.159. Tingen er nævned tilforn i samme
TsLle.Høysg.S.25. Thurah. B. 116 (se sige sp.

1297**).

3) t * særlige forh. m. verber, til dels m.
(overyang til) stedsietydning. 3.1) komme
tilforn {ænyd. d. s., sml. ty. zuvorkommen)
1. komme forud for en anden; komme først.

hvad sige da de skriftkloge, at Elias bør
tilforn (1819: først; at komme? Matth.l7.10
(Chr.VI). 2. træde frem for (en); komme
(en) i møde, møde en som ven, hjælper ell.

fjende. Herre! staa op, kom ham (o: sal-

mistens fjende) tilforn (1871: forekom ham;
1931: træd ham i Møde;, bøy ha.m.Ps.17.13

(Chr.VI). Gud, som beviser mig miskund-
hed, skal komme mig tilforn (1871: imøde^.
sm8t.59.il. billedl., om tilskikkelse olgn.:

komme over (en); vederfares (en), elendig-

heds dage ere komne mig tilforn (1871:
komne over mig). Job.30.27(Chr.VI). 3. (jf.

forekomme b.i) gøre noget før en anden;
komme en i forkøbet. Alexander er kommen
08 tilforn (1871: forekommet os;, at giøre

venskab med Jøderne. IMakk. 10.23 (Chr.
VI). I er kommen mig tilforn, med at

erindre Kræmmernes store Interesse ved
denne S&g.EPont.Men.III.513. 3.2) være
tilforn, (ænyd. d. s. i bet.: være foran) være

forud for; overgaa. (englænderne har) været
os tilforn i Umiåel.ODIÆken.Oeconomie.I.
fl760).17.

tll-forordne, v. vbs. -else (se u. bet. 1)
fil. -i\h\K. (ænyd. d. s., jf. ty. zuverordnen)
I) (jf. tilordne; sj.) if. paabud olgn. ordne
ammen med ell. ind under. Det eneste
Sted, der magter vore sociale og internatio-

nale Konflikter, er den kristelige økumene
(o: gruppebeuBgelse), d. v. s. Tilforordnelsen
under det ægte kristelige Fællesskab. fieri

Tid."/tl936.M.12.sp.3. 2) (jf. anordne 2.2,

forordne 3; emb., jur., jf.: „I Lovsproget og
i Forretningsstiil". VSO.) om myndighed:
bestemme (en) til (noget); udtage ell. udvælge
IH el vist hverv; beskikke til; især: knytte til

fen person ell. institution) som medhjælper,
medlem af kommission olgn. (jf. adjungere,
.ttt.ichere i), (især i pass.). DL.3-—18—3.

i)ii,>kede ieg allerunderdanigst, at D. M. aller-

naadigst ville tilforordne lustitz Kaad Hielm-
stierne og Professor Møllmann at være paa
Raad med mig. Langebek. Breve. 114. civile

Læger . . tilforordnes Kommissionen ved
Amtmandens Foranstaltning. Tjenesteregi.53.

Der tilforordnes Nævnet en Repræsentant
for henholdsvis Finansministeriet, Ministe-

riet for Handel, Industri og Sofart og kx-

bejd8direktoratet.L<wiVr.72Sl'*/,/943.
||

part.

tilforordnet anv. som adj. ell. subst. en
tilforordned yeTge.Moth.052. Værket (skal)
giennemsees af Oommissionens Tilforordnede.
Gram.Breve.224. De tilforordnede Synsmænd.
VSO. Nævnets Medlemmer, Suppleanter
og tiUoroTdnede. Anordn.Nr.35^*/tl935.§4,2.
spec. (foræld.) om dommer i en kollegial ret

(som beskikkedes for en vis periode): Tilfor-

ordnet i Høieste- Ret. /ns<r.Vi,jr77i.^23. til-

10 forordnede i Kjøbenhavns Kriminal- og Po-
Utiiet. LovNr.8*^/il896. -forpligte, v. vbs.

-else (vAph.(1764)) ell. -ning (sa.(1759)).

(ænyd. tilforpligte, -forplicte; nu næppe br.)

m. person-obj.: gøre noget til en pligt for (en);
forpligte til. (især refi. ell. i pass.). (den gæld,

som N. N.) herved lover og tilforpligter sig

at betale paa sin Søns Yegne. KomGrønneg.
111.63. Kjøbenhavn . . burde tilforpligtes,

de der kommende Folk . . at skaffe fri Qvar-
20 teer. MR.1757.169. Han er tilforpligtet at

give Møde. F/SO. være en tilforpligtet,
være knyttet til en ved pligter, troskabsløfte

olgn. (Hamborg) var Kongen, som sin Lands
Herre, tillorpUgtet. Slange.ChrIY696. smst.

1429. t -forsigt, en. (ænyd. tilforsigt,

-sicht; ligesom sv. tillforsikt efter mnt. tovor-
sicht, nht. zuversicht) tillid, jeg (lever) udi
den allerund. Tilforsigt og Haab, at jeg

noget af H. K. M. hekommci.JensSør.1.37.

30 Slange. ChrIV 366. -forskrive, v. (jf.

ænyd. tilforskrive sig, (skriftligt) forpligte

sig til; sj.) overdrage, tildele (en noget)]ved

skriftligt dokument, (spøg.:) ved store, lang-

trukne Middage (længes) man undertiden . .

efter at slippe væk fra sin tilforskrevne Dame.
HKaarsb.M.1 .225.-\ -tortrOj v. (ænyd. d. s.;

efter ty. zuvertrauen; jf. fortro 2, anfortro;

sml. -fortroende) overlade noget (et hverv

08V.) til ens omsorg ell. varetægt; betro, det

40 vilde komme an paa Regierings- Raadene,
som Høy-Sal. Kong Gustaff hafde til-

fortroet Formynderskabet. Slange.ChrIV855.
smst.1104. t -fortroende, et. (efter ty.

(das) zuvertrauen; ;/. Fortroende, tilfortro)

tillid. (Ulfeld) siuntes, at Kongen . . ikke

omgikkes hannem med saa stort Tilfor-

troende, som tilforne. Slange.ChrIV1400.

tilfred«, adv. og adj. [tel'f^es; dagl.

te'fres] (tidligere ogs. skrevet i to ord: til

50 freds. IIolb.Usynl.il. 6. Brors. 178. Uøysg.S.

206). intk. (og adv.) d. s. ell. (Q), 1. br.)

-t (Koronato denFrygtelige. (overs. 1861). 146.

Stuck.Sol. (1897).85. ÅHenningsen.LQJ.162.

jf. SvOrundtv.); flt. -o ell. (i rigsspr. ikke

som alirib., men ofte i talespr. som præd.)

d. 8. (som præd.: lMakk.14.41 (1842: til-

fredse). 2Makk.ll.36(1900: tUfredseL tmsi.

4.35. Oehl.Er.I.187. Molb.DK.201. VSO. And
Nx.PE.III.183. BerlTid.**U1945.M.2.sp.3).

to gradbejn. (sj.; omskrives i reglen m. mere og

mest; -ere (IIrz.ST.149), -est (Levin.),

(ænyd. til freds, til frids, til fred, til frede

(Kalk.1.778), glda. giffue aik til friidh (smst.

III.60) ell. til fredh(e) (Rimkr.202), (op-
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høre med krig og) give sig til fredelige sysler,

slutte, holde fred, slaa sig til ro, blive tilfreds

(2), SV. till freds ; efter mnt. tovrede(n) og hty.

zufrieden; af til 12 og Fred || brugen som
attrib. adj. og bøjning som adj. forekommer

først i 19. aarh.; jf.: „Urigtigen anvendes

det i nyere Tid i den daglige Tale og i skiødes-

løs Stiil som adj. og tillægges Fleertallets

Bøining og Brugen med best. Art." F^SO.

„som egentligt adj. bruges det vel under-

tiden i sing. (f. Ex. en tilfreds Mine), men
sielden og mest i dagl. Tale . . Endnu mere
usædvanlig er Brugen med bestemt Artikel."

MO. jf. Dania.II.329)

1) i udtr. for (overgang til) fredelig, rolig

tilstand: i ell. til fred ell. ro. dermed blef

jeg tilfreds for Qyinderne. Historie omFincke-
ridderen.(1708).BP. nu kun i forb. som give

sig, stille tilfreds, der delvis hører til bet. 2

(s. d.), ell. som bibet. i andre tilfælde, der

hører til bet. 2.

2) hvis lyst(er), ønske(r) , krav er

blevet imødekommet, opfyldt, ell. som
har affundet sig med, fundet sig til

rette i ell. synes om sin stilling, sin
skæbne, sine livsforhold osv. i en saadan
grad, at man kan slaa sig til ro dermed, ikke

har grund til klage, misfornøjelse ell. endog

føler glæde derover. 2.1) i al alm. \\ som
præd., appos. ell. adv. *Lad da mit Endeligt

kun komme,
|
Jeg gaaer tilfreds af Verden

\iå.SalmHus.390.7. i Henseende til det

Høiere ere de snart tilhedse. Mynst.Præd.I.
241. *En Kat var bosat i et stille Huus . .

|

Der leved' den tilfreds og indgetogen.Schal-

dem.Da.Fabler.(1842). 74. jeg begjerer kun Li-

det, ikke fordi jeg er saa nøisom, men fordi

jeg er ubeskrivelig tiUreds.Kierk.V1.92. (han)

blinkede tilfreds af sig selv.SvLa.Sommerleg.

(1902).145.
II

i attrib. anv. et tilfreds Sind.

PEMulUI.129. en tilfreds Mine. MO. Der er

Folk, der er gjæstfri af Naturen, og der er

Folk, som ere det, fordi de ville nyde deres

egen Elskværdighed gjennem tilfredse Gjæ-
sters Anerkj endelse. Tops.J.116. det tilfredse

Grin paa (hans) LæheT.JHelms.G.27. Hun
sendte et tilfreds Blik hen over sine egne vel-

skabte Frikadeller. KarenErichsen.Silkekysen.

(1945).101. 2.2) i forb. m. med (jf. III.

med lOj. Vær tilfreds med Lidet eller Meget.

Sir.29.27. Hvor var jeg . . tilfreds med heele

Verden, og fornøiet med mig selvl Bagges.

Skudd.l2.sp.2. *Med ussel Løn tilfreds han
maatte \æTe.PalM.AdamH.I.190. De vil

uden Tvivl blive tilfreds dermed. Ludv. til-

freds med sin skæbne, se Skæbne 2.3.

jf. selvtilfreds: Tilfreds med sig selv
over den vittige Tanke steg B. op ad Trap-
perne. JFJe»s.Z).ii3. ErlKrist.MM.196.

||

(1. br.) i videre anv. (jf. u. bet. 2.i): glad over.

jeg har aldrig set saa stor en Dynge Korn
paa saa lille en Plads (o: et gæstekammer).
Jeg var tilfreds med, at den høje Top ikke
raged helt ind i Sengen. Aakj.EE.113. 2.3) i

særlige forb. m. foregaaende adv.
\\
godt til-

freds, som i høj ell. temmelig høj grad har
faaet sine ønsker, krav opfyldt, har fundet
sig godt til rette i sine forhold olgn.; ofte (jf.

bet. 2.2) i forb. m. med. Jeg er nu godt til-

freds med, at jeg kan trille tilbage til Byen.
ErlKrist.MM.140. Jeg er godt tilfreds med
at bo her. KnudAnd.HH.47. vel tilfreds,
se veltilfreds. || ilde (komp. værre. 2Makk.

10 7.39(Chr.VI). JRPaulli.SB.44) tilfreds,
(nu især dial.) utilfreds; ogs.: mismodig;
ofte (jf. bet. 2.2) i forb. m. med. han blev
ilde tilfreds (1907: ilde til Mode^ over den
Tale, og gik bedrøvet bort. Marc. 10.22. dette

folk . . er ilde tilfreds med (1871: ere ilde-

sindede imodj vor ha-ndel. St.tEsth.l3.5(Chr.

VI). Hauch. V 311. SvGrundtv.FÆ.n.36.
Feilb. 2.4) i faste forb. m. verber.

||
give sig

tilfreds, {lign. udtr. i glda. (se sp.l258"),
20 mnt. sik to vrede geven, nht. sich zufrieden

geben; jf. 1. give 11. i) falde til ro, blive

rolig efter ophidselse, stærk misfornøjelse,

sorg olgn.; affinde sig (med); slaa sig til ro,

til taals (med); berolige sig; ofte i imp. som
opfordring til besindighed: bare rolig! *først

ved Moders Barm
|
Tilfreds sig Barnet giver

(Brors.llO: vil tie). SalmHj.493.5. Giv dig

tilfreds, min hierte Kone, vi skal alle den
Vej (o: dø).Holb.Jep.Vl. Oehl.1.93. Ludv.

30 Thorsen.84. \\ slaa sig tilfreds, se III.

slaa 27. || stille ell. (sj.) gøre (2Makk.
13.26) tilfreds, (jf. IV stille 6.2) bringe

i en rolig sindstilstand; faa til at affinde sig

med forholdene; berolige; tale til rette; ogs.:

opfylde ens krav, ønske, lyst olgn.; tilfreds-

stille, paa dette kiende vi, at vi ere af Sand-

heden, og da kunne vi stille vore Hierter

tilfreds for hans Asisyn.lJoh.3.19. en Ting

vil jeg forsøge, om det kand gaae an, nem-
40 lig om det er mueligt at stille Svoger Jacob

tilfreds med Venge. Holb.llJ .V.8. stille sine

Creditorer ti\heds.vAph.(1759).452. Børn . .

kan stilles tilfreds med en Sukkerstang.

IsakDin.FF.515. (nu kun dial.) uden obj.:

de uhyggelige, huslige Scener, ved hvilke jeg

maatte stille tilfreds mellem mine ophid-

sede Forældre. FruHeib.EtLiv. 1.92. så stillede

de tilfreds på ham (o: søgte at tale ham til

rette).UfF. m. h. t. krav, ønske olgn.: lade

50 ske fyldest, gaa i opfyldelse. * Intet gives

Mennesket, undtagen
|
Han føler en For-

nødenhed dertil,
|
En Higen dybt i Sjælen,

der vil stilles | Tilfreds. Hr2.IX.291. H. stil-

lede hendes Nysgerrighed tilfreds. JacPaiw-

dan.VY59. \\ styre (en) tilfreds, se IV

styre 3.i, || i særlige udtr. m. være; dels

(nu især dial.) i udtr. for at ønske noget;

især i udtr. m. præt. var, der har betydning af

en ønskemaade: jeg vilde ønske; gid; bare.

60 Jeg var tilfreds det Bormesterskab var

Fanden i Yold. Holb.Kandst.V3. HCAnd.SS.
111.255. Jeg var tilfreds, at jeg var en Fugl.

KnudAnd.HH.229. Feilb. Thorsen.119. UfF.

jf.: Jeg var tilfreds at (0: vilde gerne) gaae
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i Ilden for Eder, om det giordtes fornøden.
JRPauUi.N.63. dels (nu kun dial.) som udtr.

for ringeagt ell. ligegyldighed over for noget:

det er ligegyldigt (om); jeg blæser paa, er

ligeglad med. Holb.llJ.V9. ham vil jeg have
og ingen anden. Jeg var tilfreds min Fader
blev ga.1..JRPaulli.Kandest.C4r. „giv dog
Tid til i Morgen . . jeg skal paa Prøve." —
,.Jeg er tilfreds, hvor De skal hen; jeg kan
ikke bie til i Morgen.'' Blich.(1920).IV79. i'p

„dér bor en slem Trold" . . „Ja, jeg er til-

freds, hvem der bor . . dér skal og maa
jeg hoji.'\SvGrundtv.FÆ.I.134. Gravl.Væ.103.

VfF.
Tilfreds-hed, en. {først olm. i slutn.

af 18. aarh., jf. : Tilfredshed er ej vel brugelig,

man siger i den Sted Yoinøyehe. vAph.
(1759). Fortiener at indfores, da vi aldeles

mangle et Ord til det tydske Zufriedenheit

eller fr. contentement.^ftra/i.^Ordi.S'.; 1776); 20

vel efter ty. zufriedenheit; især Q3) det at være

tilfreds (2). Lægen.VIII.5. du skal yttre . .

I

Tilfredshed, hvor du finder lutter Feil.

liagges.Gieng.65. det er først Arbeidet, der

. . bringer den rette Tilfredshed i vort Sind.

Mynsi.Tale.(1838).13. Han og Konen have
nu levet sammen i fem Aar i jevn Tilfreds-

hed, uden et høit Ord.Goldschm.BlS.L177.

II
med tilfredshed: med Tilfredshed be-

mærker vi (osv.). Ludv. Det maa . . hilses 30

med Tilfredshed, at (osv.).JernbaneT.^*'it

1936.1.sp.3.
II

til tilfredshed, paa en til-

fredsstillende maade; saaledes at man er til-

freds. Gud er mægtig til at lade al Naade
rigeligcn tilflyde Eder, at I i Alting altid

kunne have til fuld Tilfredshed (Chr.VI:
alt det, I . . ere fornoyede med). 2Cor.9.8.

•;ia længe Hestene opføre sig til Tilfredshed.

PWBalle.K.59. Ludv. -stille, v. [tel'ffes-

isdel'd; dagl. øgs. te-] ell. (nu 1. br.) [telffe- 40

isdel'a] (jf. CFBruun.OmAkeenten.(1885).14.
.lesp.MFon.*135) ell. (nu sj., gldgs.) ['telffe-

isdel'a] (tidligere ogs. skrevet i 2 ell. 3 ord:

tilfreds stille, til freds stille. Holb.Hh.I.
r,36. Slange.ChrIV170.320). vbs. -else (s. d.)

ell. t -Ini? (VSO. MO.). (ænyd. d. s.; til stille

tilfreds (se u. tilfreds 2.i); sml. fornøje 1;

især UJ) 1) m. h. t. person: tale til rette, berolige

olgn. ell. (nu næsten kun) opfylde ens krav,

iitisker, lyster olgn. for Folcket at tilfreds- 30

-tille, skulle (generalen) begive sig paa liet-

ur-StedH. Pflug.DP.345. Kittmann (o: en
hnrirr): „Dumme Dievel! vi kan jo ikke

bruge jer til noget." Peer (tilfredsstillet):

..Ikke? Ja, naar saa er, saa vil jeg sætte

mg.''Skuesp.VIII.73. De kan aldrig holde

f)aa Deres Mand . . Jeg (3: hans eltkerinde)

Har kunnet tilfredsstille håm.Smberg.KK.I.
^1. tilfredsstille sine kunder \ om opfyldrlsp

'/ en persons økonomiske krav: tilfredsstille 60

ine VAcditorer.FrSneed. 1.455. den nye Ejer

(liarde) afhændet endeel af Bøndergodset
uden at jeg var tilfredsstillet for min Prio-

ritcf. I'\ Xypfi/inrfl. S. J05. Ludv. \\ m. tings-

subj.: være tilstrækkelig god til at opfylde ens
krav, ønsker osv. de Skuespil, som . . fulde-
ligst har tilfredsstillet mig. Bagges.L.II.229.
for at skulle antages, maa (kristendommen)
see ved Hjælp af „Grunde" at tilfredsstille

„Tiden", „Vuh\ikum'\Kierk.XIII.607. disse
Kvaliteter vil sikkert fuldt ud tilfredsstille

Dem. Ludv. uden obj.: Den slebne Ædel-
sten behager og tilfredsstiller ved sin Farve,
sin KUrhed. Høyen.S.1109.sp.l. heller ikke
den anden forklaring tilfredsstiller rigtig.

MKrist.(DSt.l941.89).
||

præs. part. brugt

som adj. vAph.(1759). Idas Helbred var des-
værre ikke tilfredsstillende. Tops.J.299. Et
beklagende Brev fra Rektor til Pastor Birk
over Thomas Fris's mindre tilfredsstillende

Præstationer i den senere Tid. Schand.TF.
11.14. 2) m. h. t. krav, ønske, lyst, drift,

trang olgn.: fyldestgøre; stille; opfylde. Til-

fredsstille sin Ærgiærrighed . . sin Vrede.
vAph.(1759). der er en dyb Længsel, som
kun tilfredsstilles i det fædrene Hiem. Mynst.
Tale.(1828).10. hans Nysgjerrighed blev der-

ved saa stærk, at han besluttede at tilfreds-

stille den. Hauch.IV.237. Humanismen . . til-

fredsstiller Tidens Behov. OFriis.Litt.202. til-

fredsstille sin sult, se Sult 1.2.
||

(mat.)

opfylde de i en ligning givne betingelser. Lig-

ningen . . tilfredsstilles af a = 1 (osv.). Vid
SelskMedd.MF.XIV,8.9. G) -stillellff, adj.

[telffe'sdel'ali] (1. br.) som kan tilfredsstilles.

vAph.(1764). hos Publikum var en ikke ved
de i Repertoiret værende Stykker tilfreds-

stillelig Interesse for det Lidenskabelige.

Oversk.DS.ni.769. VSO. D&H. -stillel-
se, en. fit. (1. br.) -r (BilleskovJ.H.11.143).
{ænyd. d. s.; især tO) vbs. til tilfredsstille og

stille tilfreds. Hungerens, Tørstens eller

andre Drifters Tilfredsstillelse. Ørs<.///. 79.

den kierlige Lærer har . . Sorger, men han
har ogsaa megen TiMreds^tiWehe. Mynst. Tale.

(1843).12. alt dette har Ord for Visdom ved
selvgjort Dyrkelse . . ikke ved noget, som
er Ære værd, kun til Tilfredsstillel.se (1819:
Mættclse; af Kødet. Col.2.23 (1907). Hu-
struens manglende Tilfredsstillelse (o: ved

samlejet) . van de Velde. Egnet eller uegnet forÆgte-

skab.(overs.l934).81. || med tilfredsstil-

lelse, (1. br.) med tilfredshed. Bagger var da
heller ikke den Mand, hvem ikke en Dame
med Tilfredsstillelse kunde se hos sig.

Goldschm.VlII.135.
til-frem (Fnlb.1.365), -fremme ell.

-frems, ndv. [te(l)'ff?m'(8), -'frBmo] (vist

daritiet efter tilU&ge; dial.) fremme, foran ell,

frem(ad). I) (jf. III. fremme 1) i egl. bet.

-fremnie: KHIlagerup.25. Saa hurtigt kom
Ornen, at jeg skønt jeg holdt et godt Stykke
tilfremme paa Forparten . . saa, at Dyret fik

Kuglen et Kvarter bag hoven. JVJens.M. I.

134. -frems: sæt dig tilfrems i Salen. LoWO.
det er længere tilfrems (o: foran) i Bogen.
smst. 2) (jf. III. fremme 'A.i) overf. -fremme:
Samfærdselsmidlerne tiavde naaet en høj
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Udvikling i Syden, her stod de Vælske til-

Iremrae for Bønderne i Norden. JFJens.CT.
116. Staun.UD.133. Feilb.III.798. være
tilfremme med sit axheide.OrdbS.(Fyn).
-frems: AarbLollF.1942.66. SorøAmtstid.*U

1944.7.sp.6. -fryse, v. [-|ffy'se] part. -fros-

sen (hvortil i adjektivisk anv. intk. -fros-

sent. Bagges.DYX.26. Hauch.CB.78. Zak
Niels.NT.25. best. f. og flt. -frosnej, -fros-

set ell. (nu næppe br. i rigsspr.) -frussen,

-frusset (LTid. 1754.45. NMPet.DH.ll.
398), -frø8(s)en (Holb.DH. 11.251. best.

f. og flt. -frøsne. sa.Herod.206). vbs. -ning
(vAph.(1764). VSO. PoWU%1927.8.sp.2).
{ænyd. d. s.; jf. fryse til (u. fryse l.ij; især

O og 1. br. uden for perf. part. brugt som adj.)

1) i egl. bet. I.l) om vand, især vandløb, søer

olgn.: blive dækket med et islag, et Kilde-

Veld . . hvilket i haardeste Vinters Tid aldrig

tilfryser. Thurah.B.280. Blich.(1920).XVIII.
123. ofte tilfryser Kattegat halvvejs til Læsø.
JacPaludan.F.27.

\\ perf. part. brugt som adj.

Øresund var tiliiossen. Holb.DH.1.646. den
først overskyllede, derpaa tilfrosne Eng.
Schand.AE.155. en tilfrosset sø. Mikkels.

Ordf.208. Kort.175. 1.2) (jf. opfryse i; om
frostens indvirkning paa rude, vandledning

olgn.: danne et uigennemsigtigt ell. uigennem-
trængeligt islag paa (i), i Frostvejr kunde
det opsamlede Vand tilfryse Afløbene. Jern-

baneT.^*/i*1942.6.sp.4. Glasruderne vilde . .

tilfryses af YinteTk\ilåen.PoulSør.BS.239.

II
i perf. part. brugt som adj. tynde, tilfrosne

Vinduesruder. Chir.(1845).1.382. AHenning-
sen.LG.186. 1.3) f om ell. m. h. t. jord: fryse

til en haard masse; blive ell. gøre frossen;

vist kun i perf. part. brugt som adj. LTid.1733.
588. At drive dem (o: faar) ud paa Marken
om Vinteren, er i Almindelighed sundt, naar
det kuns ey skeer paa Sæden, med mindre
det var tilfrusset. smsM754.45. 1.4) f om
skib: indefryse. Franke seilede . . med en

Jagt til Norge . . men, da han kom under
Landet, blev Jagten tilfrøsen, hvorudover
han satt Folket i Lmå.Holb.DH.11.252.
2) overf.: blotte(s) for liv, varme, følelse;

gøre ell. blive haard, gold, følelsesløs olgn. Til-

frysning af Livets Yælå.VilhAnd.BT.291.

II
i perf. part. jeg er aandelig tilfrossen, og

tøer ikke mere op. SHeegaard.FG.238. OGeis-

mar.ND.114. -falde, adv. se fuld 10.4.

-fyge, V. [-|fy^q,9] part. -føget ell. (især jy.)

-føgen (hvortil (1. br.) best. f. og flt. -føgne
(Andres.Klitf.241) ell. -f øge de (Both.Det

nordøstligesjælland.(1865).5)) ell. -fyget (HC
And.SS.I.Suppl.43). vbs. -ning (Amberg.
Andres.Klitf.374). I) (sj.) fyge hen til et sted.

Sandet (er ikke) leiret paa eengang, men
sandsynligviis tilføgen ved Sandflugt til for-

skjellig Tid. Andres.Klitf.201. 2) fyge til med
sne ell. sand (jf. -ryge 1^. 2.1) (nu sj., jf. dog bet.

2.3^ intr., m. subj., der betegner, hvad der dæk-
kes ved fygning. Veien tilfyger mere og mere.
VSO. D&H. 2.2) ({Q, 1. br., jf. dog bet. 2.3)

trans., m. obj., der betegner, hvad der dækkes
ved fygning. NaturensY1914.235. (granplant-

ningen) havde hindret Sneen i at tilfyge Spo-
rene. JerM&oner."/«i935.7.sp.2. 2.3) o perf.

part. (af bet. 2.1 og 2.i) efter være ell. blive

ell. brugt som adj. LTid.1726.344. *Hver Vei
og Sti til os er længst ti\iøget.Søtoft.T.47.

Toget . . stod der, tilføget helt op over Løbe-
hxiRåtet.Ohlsson.S.132. -fylde, v. [-ifyl'a]

10 vbs. -ning (Amberg. VSO. TeknLeks.1.544).
I) (nu kun fagl.) fylde en beholder, saa den
ikke kan rumme mere, ell. (nu især) fylde en

fordybning, udgravning, saa den bliver helt til-

dækket, opfyldt. vAph.(1764). Alle Grav-
hvælvinger ere opbrudte og tilfyldte.il/oi6.

Dagb.138. Viinfadet maa tilfyldes. VSO. Alle

disse Vandsteder er forlængst forsvundne.
Grummekule blev først tilfyldt, og i Stedet

blev der gravet en Brønd. BornhHaandvEr.
20 100. TeknLeks.1.544. 2) fylde paa ell. sam-

men med noget (i sa. beholder). Den tilfyldte

Most har ikke været god. VSO. MO. D&H.
-fægte, V. (\ -flgte. Suhm.II.241). vbs.

(sj.) -ning (Amberg.). (ænyd. d. s.; nu sj.)

opnaa, erhverve ved kamp; tilkæmpe; ofte i

forb. tilfægte (sig) en sejr. Gyldenløve
har hiulpet reedeligen i at tilfegte de Span-
ske denne Seyer. CPRothe. MQ.11. 448. den
Rolighed, han havde tilfegtet Riget med

30 S\æTdet.Mall.SgH.180. især m.refl. hensobj.:

man seer ham (o: Cæsar) at have tilfægtet

sig 3 Victorier . . paa een DKg.Holb.Hh.ll.
440. Irland . . greb til Vaaben for at tilfegte

sig Fhhed.Schytte.UR.I.152. Grundtv.NM.
24.

II
overf. Uden et saadant Hvilepunkt,

som jeg har maattet tilfægte mig, ere de

overvættes, uafbrudte Nydelser altfor træt-

tende. PNNyegaard.S.130. jf. fægte 4.2:

Landstrygeren tilfægter sig Penge.D&H.
40 Tilfælde, et eU. f en (Hørn.Moral.1.41.

Holb.Pern.III.4. KomGrønneg.1.324. Schous-

bølle.Saxo.98. MR.1788.173). [itelifæl'a] (se

ogs. u. bet. l.e). tilfælde. Høysg.AG.41. (nu
ikke i rigsspr. Tilfæld. Holb.Bars.V.7. LTid.
1726.312. KulsvierB.81). flt. d. s. ell. (nu kun
vulg.) -r (Holb.Heltind.1.268. Ruge.FT.280.
Blich.(1920).XVI.104. Hostr.DT.17. FrSkous-
bo.ES.150. CHans.F.273). (ænyd. d. s., glda.

tilfæl, tilfæld (Fragm.136), oldn. tilfelli, jf.

50 oldn. tilfall (se Tilfald^; dannet ttl oldn. fall

(se I. Fald) ell. falla til, ske, forekomme,
maaske efter mnt. toval og lat. accidens; om
tilfælde som flt. til Tilfald s. d.; sml. I.

Fald 5.1)

I) enkelt ell. særlig forekomst, begi-

venhed ell. situation. I.l) f om indtruffen

hændelse, begivenhed; især om alvorlig, ulyk-

kelig hændelse, tildragelse. Krig, dyr Tid,

Pestilentze, eller andre saadanne Tilfælde.

60 DL.2—21—6. Forordn.^'U1708.§4. jeg var

altid bange, at Strømmen, Vinden, eller

andre Tilfælde skulde forsætte mig ud ad

Søen til. Robinson.l.237. En polsk fyrstehg

Familie var ved forskjellige Tilfælde i Be-
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gyndelsen af dette Aarhundrede kommen , .

tilh&ge. CBHallager.LF.l4. 1 denne Opstands-
tid skulde endnu et Tilfælde for Bogtrykke-
riet indtræffe: at dets Fuldmægtig . . afgik

ved Døden. JCLund.Er.41. || i forb. m. adj.

FarUgt Tilfælde. £Pott<.4«os./.35S. Hunnen
tiener kun til at bevare Frøet, imedens det

er spædt, for onde Tilfælde. <S'tiAm.//.64.

Imidlertid syntes denne Dag bestemt til

tragiske lTM?R\åe.Bagges.DV.IX.249. 1.2) om lo

enkelt forekomst, begivenhed, fænomen af en
gruppe, sammenhæng, saa behøves kun at

merke nogle sære Tilfælde, i hvilke vi her
vige fra Latiinen. Høysg.S.212. Livsstraffe ere

de eneste Tilfælde, som maae forestilles Kon-
gen, inden de inldhyides. FrSneed.1.568. Ja-
kob havde . . hørt Tale om Tilfælde af Uug-
OTmhid.Thyreg.BB.II.133. i dette konkrete
Tilfælde . . typisk Tilfælde. BiÆT. i ni af ti

ell. nitten af tyve tilfælde, se II. ni 2, tyve. 20

1.3) spec. anv. af bet. I.2: enkelt forekomst af
en sygdom; sygdomstilfælde, kronisk Tilfælde.

S&B. der er konstateret et par tilfælde af

tyfus
i II

om sygdomsanfald, betragtet i for-

hold til patienten; »m især (jf. Krampe-,
Slagtilfælde^; anfald af apopleksi ell. epi-
lepsi. Cit.l736.(DMag.6R.V259). have epi-

leptiske Tilfælde. FrSneed.1.503. Hostr.G.141.
min den Mindste ligger med et Tilfælde i

T&Tmen.Nathans.A.3. faa et tilfælde: saa- 30

som han havde faaet et Tilfælde i sit ene
Been vilde han ikke . . holde Brøllop . .

førend hans Been var lægt.Paus.CU.1.54.
Man skulde troe, at hele Huset havde faaet
ot Tilfælde af Døvhed. Recke.ST.82. nu især:

faa et slagtilfælde, et chok; blive rystet over

noget uventet ell. ubehageligt, jeg (gav) Bør-
nene alle mine nye Kravebaand til Dukke-
tøi, hvorover deres Moder nær havde faaet
et Tiliælde.fMFibiger.JClaraRaphael.(1851). 40

19. Korch.LL.14. jf.: Saa nær ved at faa et

Tilfælde af Latter havde Bonnesen endnu
aldrig været. CMøll.PF.497. 1.4) angivende
et forhold, en situation som faktisk forekom-
mende ell. som det (den), der netop nu foreligger.

II være tilfældet (i[ tilfælde. Heib.Pros.
IX.188. Kierk.I.183), være det faktiske for-

hold; virkelig forholde sig paa en vis maade.
,.Han er blevet syg!" sagde jeg og troede,
at dett«! maatte være Tilfældet, men følte 50

dog en solsom Ange8t.IWAnd.ML.268. det
maa vist altid falde dem vanskeligt at faae
Fodfæste, og det er omtrent Tilfældet med
alle Philosor)her.iCterA:.P.//.296'. Her er det
ikke Tilfældet, at Byfogden tillige er By-
skriver. VéfO. (9 i sa. bet.: naar saa er Til-
fældet, maa der yderligere Omstændig-
heder til. CSPet.(VMadsen.EtSaxoproblem.
(1930).49). som er tilfældet (f tilfælde.

Hlich.(1920).XIV204. Ursin.D.219), se som m
1.3. I.B) om indbegrebet af de (faktiske) for-

hold, der knytter sig til en begivenhed, sag;

ogs. om selve sagen, med mindre man er en
berømt Forfatter, der efter Anmodning

skriver et saadant (o: forord), hvilket jo
umuligen kunde blive mit Tilfælde. Zter/fc.

Y14. Tilfældet Maurizius. Wassermann.(overs.
bogtitel.1928). Som Haand i Handske passede
Tilfældet Kaj altsaa ind i Sexualvidenskabens
ETia.hngei.CHans.BK.65. 1.6) forhold ell.

situation, der kan forekomme, indtræffe, ell.

som man kan forudse, maa regne med som en
mulighed; eventualitet; fald; kasus (1). Mod
det mulige Tilfælde, at Tiden . . kunde vorde
mig lang, forsynede jeg mig med en (boq).
Blich.(1920).XIX.46. der kunde jo mode
det Tilfælde at jeg skulde give noget ud jog

ikke for havde hetænkt. HCAnd.BC.I.102.
Jeg vil sætte den Tilfælde, at et Men-
niske omgaaes meget med en anden, som
er hidsig. LTid.1755.115. AWinding.(Pol.'*/i
1935.18.sp.5).

II
for det tilfælde (ell. for

det tilfældes skyld^, at, med henblik paa den
eventualitet, at. han traf kun disse Forsigtig-

hedsregler for det Tilfældes Skyld, at han
vilde bestemme sig deTtil. OMads.Overs.af
Zola: Menneskedyret.(1890).388. for (i) det
Tilfælde, at («- hvis) jeg skulde dø forinden,

har jeg . . .D&H. jf.: vi har gjort det af

Frygt for det Tilfælde (1871: for den Sags
Skyld^, at eders Børn . . skulde sige til vore:

Hvad har I med Herren, Israels Gud, at
gøTe?Jos.22.24(1931). for alle (Bl&T.) ell.

ethvert (S&B.) tilfælde ell. (nu olm.)

for alle tilfældes skyld, m. henblik paa
alle muligheder, eventualiteter. PHans.KK.86.
For alle Tilfældes Skyld var det raaaske

klogest at lade, som hun vidste Besked.^«
Dons.S.258. \\ efter præp. i: Den, som Sagen
i saadanne Tilfælde gaar imod, bliver Tyv.
DL.6—17—11. i de fleste Tiliælde. Rask.

Retskr.46. i intet Tilfælde (maa Deres resul-

tater) gaae forloTne. PEMail.(Rask.Br.1.326).
skiller den vantro sig, saa lad ham skille

sig; ingen Broder eller Søster or trælbunden
i saadanne Tilfælde (1819: Ting). lCor.7.15

(1907). i, t i 1 fæ 1 d e ,
(sj.) i givet fald; eventuelt.

Bagges. L. II.58. (regningen) voldte ikke Sillo

nogen Bekymring. Sønnerne kunde i Tilfælde

hetnXe. Lauesen.S.60 . i tilfælde af, hvis noget

kommer til at foreligge, indtræffe, i Tilfælde

af hastig og fiendtligt lndf&ld.MIU713.260.
i Tilfælde af, at Kammerherren brugte hele

sin Ret, maatte (hun) ud at tjene. Goldsehm.

BW.II.29. i tilfælde af regnvejr henlægges

festen til kroens store sal
| i bekræftende,

fornødent (PWBalle.K.64), givet, mø-
dende, nægtende, paakommende til-

fælde, se bekræfte 2.8 osv.; i forb. m. adj.

i supert., der betegner tilfæUel som heldigt ell.

uheldigt, som i (det) bedste, værste til-

fælde. Uagtet denne Fremgangsmaado selv

i det bedste Tilfælde kun ad en Omvei kan
fore til Sandheden. Ørst. 11 1.39. I det værste

Tilfælde traf der mig ikke Andet end hvad
der var truffet Tusinder for mig. IIrz.ST.386.

i værste TiUa'\de..IPJac.(Brandes.Br.IJI.

108). i gunstigste Tiltælde. EBrand. Br.11.80.

XXIII. B«iiti7kt •/* IM« 80
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Lønnen var . . i daarligste Tilfælde 1 Krone
i Timen. Pol."'/il944.Sønd.6.sp.2. i alle til-

fælde (MO. AHenningsen.LGJ.106) ell. i

ethvert ell. (nu især) i hvert tilfælde

(ofte udtalt: [i'væJrte(l)'fær8, i'værd(8)ifær8,

-ifæl'a] (jf.: i hvert Fælde.KBecker.VYI.142),

under alle omstændigheder; i det mindste.

MO. Lund.00.518. Gives der nogen sødere

Duft end . . Citronblomsternes? Der gives

i ethvert Tilfælde ikke nogen, som inder-

ligere forbinder sig med Ens Foraars- Ind-

tryk.Brandes.XI.93. „jeg (o: en skuespiller-

inde) véd godt, jeg ikke var god (o: spillede

godt)''' . . „Du var i hvert Tilfælde bedre end
de smdre.'' ERode.BÆ.88. i saa tilfælde,
under forudsætning af, at noget (tidligere

nævnt) sker, forholder sig paa den angivne

maade. Graah.PT.1.266. S<S;B. FortNut.lV.

91.
\\

(nu næppe hr.) efter præp. paa ell.

under (i forb. svarende til de i det fore-

gaaende nævnte). De formanedes at bevogte

Byen vel, og under intet Tilfælde at lade

Grev S. . . slippe sig af Hænderne. Blich.

(1920).XI.65. „på ethvert Tilfælde" spøger

endnu af og til omkring i Kongerigets Em-
hedss^trog. FDyrlund.Uds.67. 1.7) situation

ell. omstændigheder, hvori noget befinder sig

paa et vist tidspunkt, ell. m. særlig tanke

paa tidspunktet; lejlighed (5); kun i særlige

forb. m. præp. \\ for tilfældet, (efter sv.

for tillfållet; jf. Anledning 3.2 slutn.; 1. br.)

m. henblik paa den givne situation, de fore-

liggende omstændigheder; ogs.: for øjeblikket.

Af de Spillende havde Hr. E. P. skjønt lidt

indisponeret for Tilfældet, øjensynlig paa-

ny gjennemarbejdet sin Uolle. Dagbl.^/»1880.

l.sp.5. hans kætteri var af den art, at det

kun fik betydning for tilfældet, ellers vilde

det aldrig være bleven nddwnet.Moltesen.Fred-

rikBrekling.(1893).l. Epigrammet er . .

sikkert forfattet for TiUældet. BilleskovJ.H.

1.245.
II

i forb. som være i det (heldige)
tilfælde, være saaledes (saa heldigt) stillet.

Holberg er her i samme Tilfælde som jeg.

Heib.Pros.X.108. Vi har saaledes her paa
Trælleborg været i det enestaaende Til-

fælde at kunne undersøge Tomterne af . .

31 ensartede Ruse. Danmark.IY(1944).138.
sp.2. i mit tilfælde osv., (1. br.) i mit sted.

en anden taug maaskee i mit Tilfælde reent

stille. Bagges. L. II.28. || i forb. ved det
(samme) tilfælde, (1. br.) ved den (samme)
lejlighed. LTid.1726.653. „Gud velsigne Dig
for Dit gode Hjerte!" . . „Deres Velsignelse

udbeder jeg mig . . ved alle Tilfælde; men
. . hvorfor (er) De i dette Øjeblik . . saa

he\ægeV'PAHeib.Sk.I.88. Ved samme Til-

fælde blæste ogsaa en begyndende Littera-

tur af realistiske Nutidsfortællinger bort.

VilhAnd.Litt.il.927. 1.8) (ænyd., glda. i sa.

bet.; i nydansk efter sv. tillfålle; udviklet af

bet. 1.6-7) t passende ell. gunstig lejlighed (3)

til (at gøre) noget, her (var) vel Tilfælde at

kunne for billig Priis giøre sig en artig Sam-

ling af Bøger. Langebek.Breve.208. sa.(KSelsk
Skr.VII.235). ved tilfælde, naar lejlighed

gives. Herr Hof Raadet tækkes ved tilfælde

ikke forglemme sit gunstige Jjøite.sa.Breve.

288. jf.: Den Ypperlighed, som Menneskene
kand have og bør have, som Mennesker,
nemlig, som hellige og salige Mennesker udi
Verden, er større end den de nogensinde
kand have ved Tilfælde af udvortes Om-

10 stændigheder i Yerden. Mossin.Term.279.

2) begivenhed, hændelse, der ind-
træffer uventet, ikke er forudset ell.

forberedt; især (jf. bet. S) om hændelse,

hvis fremkomst ikke kan forklares paa alm.
maade (v. hj. af de fysiske love, aarsagssæt-

ningen olgn.), og som synes at indtræffe paa
maa og faa, ganske vilkaarligt (undertiden

(jf. bet. 3j betragtet som udslag af kræfternes

frie spil i tilværelsen ell. som bestemt af en

20 uudgrundelig skæbne); tilfældighed. Moth.
F45. man haver Ret til at fordre Skades
Erstatning, uagtet Beskadigelsen ei haver sin

Grund i den beskadigende Persons fri Villie,

og altsaa strækker denne Ret sig endog til

de saa kaldede Tilfælde eller Hændelser
{c3i,sns).Nørreg.Privatr.III.10. du er ikke

given hen til et Spil for blinde Tilfælde.

Mynst.Betr.II.222. Det tilsyneladende Til-

fælde havde upaatvivlelig en dybere Grund.

30 Ing.EF.XIII.17. \\ nu næsten kun m. ubest.

art. Det var . . et Tilfælde, der havde spillet

mig den (o: sekretæren) i Hænderne. Kierk.

I.vil. Det var et rent Tilfælde, at Mor ikke

var ]\]emme.LeckFischer.HM.89. det skyldes

et (heldigt, uheldigt) tilfælde, se 1. skylde

2.3. et tilfælde, der ser ud som en tanke, se

L Tanke 1. || efter præp. af ell. (nu især)

ved. af et rent Tilfælde havde (man) den

gamle Skyder med. JIIelms.G.7O . (den gi.

40 ovn) fandtes ved et T\liælde.Halleby.63. ved

et lykkeligt Tilfælde mødes han med Mage-

lona. BilleskovJ.DD. 1. 144.

3) især i best. f.: det, at noget sker

uventet, uforberedt, uden paaviselig
aarsag, tilsyneladende vilkaarligt; de

kræfter, den magt i tilværelsen, der

menes at staa bag uberegnelige hæn-
delser; ofte brugt omtr. ensbetydende med:

skæbnen. Tilfældet var mig saa gunstigt,

50 at jeg kom i Bekjendtskab med Madame
Jean-Brun.Heib.Poet.VII.143. Ting, som . .

ikke synes at kunne tilregnes det blotte Til-

fælde. G'«//&.T7/.65. I Aandens Verden . .

gjør Lykke og Tilfælde ikke den Ene til

Konge, den Anden til Tigger. Kierk.V113.

Det er aldrig Tilfældet, altid menneskelig

Fornuft, der leder Wilhelms Skæbne (o: i

Wilhelm Meister).Brandes.Goe.il.68. Saa kom
Tilfældet til Ejælii.ErlKrist.NS.lOl. Tilfæl-

60 det vilde, at.Bl&T. \\ i gen. (ell. styret af

præp. af) i særlige forb. (svarende til de u.

Skæbne 1.3 nævnte), en Ironi af Tilfældet.

Bergs. (Naturhist. Tidsskr. 3R. III. (1864-65).

295). et Forhold, som næppe skyldes Tilfæl-
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dets Lune. EllenJørg.HH.41. et spil af til-

fældet, se I. Spil 3.3. en saadan Lighed (kan)
ikke ansees for at være Tilfældets Værk.
PEMuU.Isl.169. dette viser, at (hans) Død
vel ikke ganske var Oieblikkets og Tilfældets

Yærk. Molb.DH.I.409. intet i Historien er

Tilfældets YæTk.GBang.EK.1.2. \\ i udtr.

lade tilfældet raade. Kierk.l.x. Berg-

strøm.KD.115.

4) t egenskab ell. ledsagende omstæn- i'o

dighed ved noget. 4.1) i al alm. Den giør sig

et falskt Begreb om en Dyd, som anseer en
Dj'ds nødvendige Egenskaber aliene for en
Tilfælde ved Dydens Øvelse. Mossin. Term.
174. 4.2) tilstand ell. forandring, som ledsager

en sygdom; symptom. Moth.F45. (vattersot i

henene) raaa holdes meere for et Tilfælde, som
tilligemed andre Omstændigheder indfinder

sig . . end for en Svgdom for sig aÅlene.Weis-

bachsCuur.(overs.l755).166. Bagges.NK.321. 20

4.3) {ænyd. d. s. (DGrammat.11.374), oldn. til-

felli; gram.) f grammatisk egenskab,
der er ejendommelig for en ordgruppe, især

en ordklasse. Høysg.AG.25.30.
tilfældig^, adj. [tel'fæl'di, dagl. ogs. te-]

(i tilfællis,'. Ew.(1914).1.10). adv. d. s. ell.

-t ell. (tj -en (Hjort.KritLdt.il.lix), (ænyd.
tilfeldig, tilfeldug, tilfellig i bet.: passende,

nødvendig, hengiven til, gunstig, glda. til-

fælligh, hengiven til; dels efter mnt. toval- 30

lich, tovellich og nht. zufållig, afl,. af mnt.

toval, nht. ziifall, se Tilfald (og Tilfælde^;

dels afl. af Tilfælde; sml. suffiks -fældig)

1) (til Tilfælde 1, delvis dog videre anv. af
bet. 2; især [jj) som udgør ell. hører til

ell. er ejendommelig for et enkelt til-

fælde (1), i modsætn. til det for tilfældene

gpnnemgaaende; som ikke hører med til

tingens egentlige væsen, er en biom-
stændighed, noget uvæsentligt ved tin- 40

gen; ogs. (jf. sv. tillfållig; m. overgang til

bet. 2): lejlighedsvis; midlertidig, (orde-

nes) Syntactiske Relationer, som og kan
regnes iblandt deres accidentale eller til-

fældige \iem(iTkelseT.Høysg.S.Aa4'>. Contrac-
ters tilfældige Beskaffenheder (accidentalia

contractuum) kaldes alle de, som ikke ere

naturlige, mindre væsentlige Beskaffenheder
ved ContrsicteT. Nørreg.Privatr.111.40. at for-

virre d(;t Udvortes med det Indvortes, det 50

Væsentlige med det TiUældigp. FrSneed.l.

471. Alt hvad som falder udenfor en Tings
Hegreb, er tilfældigt for denmt.Heib.Pros.
111.226. Kierk.I.75.209.271. det er kun en
tilfældig Egenskab, Lighed. D&H. faste Med-
arbejdere . . tilfældige Medarbejdere. Finans-

lovkommissionensBetænkning.Bilagl11.(191 1).

S.y.
II

tilfældig belastning, (bygn.) den
belastning, som en bærende konstruktiori kan
paaregru's udsat for. TeknJjeks.l .544.

2) (svarende til Tilfælde 2-3) som udgør ell.

skyldes ell. bærer præg af en uforudset, ube-

regnelig hændelse; som er, skyldes et til-

fælde (2), beror paa et spil af tilfældet

(3); otn handling: som sker uden plan, paa
slump, paa maa og faa; i videre anv.: som
vælges ganske vilkaarligt, i flæng, ell. som
man træffer ved et tilfælde (2); undertiden m.
bibet. af interesseløshed ell. flygtighed. En til-

feldig ledighed. Moth. F47. For tilfældig Skade
kan ingen staae inde. Birckner.1.112. alt Til-

fældigt, eller Alt hvad som tænkes skeet
uden Aarsag , modsætter sig Fornuftens Love.
Molb.Indl.16. En tilfældig Yttring kan for-

styrre alleTmest.Kierk.V1.346. Et tilfældigt

Møde. VSO. Preben sad i den inderste Daglig-
stue, paa en tilfældig Stol. Bang.GH.232. kun
have tilfældige (o: uvisse) Indtægter. Z)Æi/.
Kontoret har . . et tilfældigt Præg, (han)
købte Pultene og alt det andet paa et Par
Auktioner. PLevin.Hjem.(1919).22. De til-

fældige Tyskere, der spillede en ledende
Rolle i Statslivet under Enevælden, havde
hverken Sympati for Universitetet eller In-

teresse for . . dansk Videnska^h. Norvin. UK.
1.65. tilfældige Bekendtskaber. fiiÆT. jf.:

Han er . . tilfældig og lunefuld i sin Maade
at arbejde ])iia.HarNiels.TT.n.ll. (sj.)

gradbøjet: daglig at ses paa Gaden i det til-

fældigste Selska.h. Brandes. 11.390. tilfæl-
digt sjov, se I. Sjov 1.

II
som adv. Troer

du at Forsynet blot tilfældigt lod dig styrte

ned? Oehl.Øen.(1824).III.306. din Moder si-

ger jo rigtignok altid, at Du har Alting fra

hendes Familie, men det kunde dog være,
at Du tilfældig ogsaa havde Noget fra min.
EChristians.Hj.254. Derefter følger Ord-
sprogene tilfældig imellem hinanden. OFrus.
Litt.154.

Tilfældis;-hed, en. flt. -er. (ænyd.

d. s. (i bet.: egenskab, lejlighed), ty. zufållig-

keit) det at være tilfældig (1 ell. (især) 2);

det, at noget sker ved et tilfælde ell. paa en

vilkaarlig, planløs maade; ogs.: tilfældig be-

givenhed, tilfældigt forekommende forhold, fæ-
nomen. vAph.(1764). hvad behøve vi at gaae

saa langt for at lede efter Sprogs Tilfældig-

hed. JoAsfloj/e.//.^-^. et forunderligt og ulyk-

keligt Sammenstød af Tilfældigheder. Oy/ft.

(1849).111.194. (han) tog for sig, hvad . .

Livet serverede ham i al Tilfældighed. ScAond.

IF.343. Tilfældigheder. OBenzon.(skuespilti-
tel. 1886). man kunde høre Malerkammerater
paa det heftigste opfordre hinanden til at

lade Billeder staa halvfærdige i Angst for

at ødelægge en køn TiUsildighed. CarlNiels.

LM.77. det skyldes en (ren) tilfældighed, se

I. skylde 2.8. ot spil af tilfældigheder, se u,

I. Spil 3.8. jf.: »Livet er intet Tilfældigheds-

spil. /Coaiund. 759. en tilfældighed, der ser ud
som en tanke, se I. Tanke 1. ;/. Tilfælde 3:

det Tilfældighedens Værk, vi kalder vor . .

Overbevisning. Pon/./'Vv.4S6. den blinde Ti\-

{ældighed. MpddGjentofte.il.338. \\ hertil TII-

fældlf^hedH-hnre, (mods. Nødvendigheds-
lære; /l/os., Mtt næppe br.) den lære, at der er

viljesakter, som ikke har nogen aarsag; indeter-

minisme. VSO. -Ti«, adv. paa en tilfældig

80»
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(2), vilkaarlig, planløs maade; paa slump;
paa maa og faa; nu næsten kun: ved et til-

fælde; ved en tilfældig hændelse ell. lejlighed;

ved et slumpetræf. Eilsch.Term.l2. naar de
menneskelige Ting (betragtes) saasom Guds
almindelige Huusholdning, da gaaer de ide-

ligen frem og forbedres, skiønt tilfældig-viis,

endogsaa ved det, som man i sig selv ikke

kan kalde got.LTid.1759.99. „Har hun intet

talt om Skilderiet (o: om at det var gaaet i

stykkerJ?'' — „Hun staaer i den Tanke, at

det er skeet Tiliældigviis.''' Jacoii.fSkuesp.

IV.191). (denne) tilfældigviis valgte Prøve.

Molb.B.19. der var tilfældigviis (Chr.VI: det
hendte sig, at der var) en Belials Mand . .

og han blæste i Trompeten. 2/S'am.20.i. *Den
næste Dag tilfældigvis de mødtes,

|
— natur-

ligvis tilfældig maa man ride. Sødb.GD.122.
har De (ikke) tilfældigvis en Bid Smalskraa
paa Deres l^erson? ORung.SS.llO.
tilfælles, adj. [tel'fæl'as; dagl. te-]

Høysg.AG.10.21. (tidligere ogs. skrevet i to

ord: til f8elle(d)s. Moth.T106. Høysg.8.206).
(ænyd. d. s. (adv. og adj.), æda. (taka) til

fælax (DGL.I.741.Y255), oldn. (leggja) til

félags, af til og gen. af æda. fælag osv. (se

I. Fællig og II. fælles^; jf. tilsammen)
I) som adv.: i fællig; i fællesskab;

sammen. I.l) (nu ikke i rigsspr.) i al alm.,

især som betegnelse for, at flere deltager i en

vis handling, i samme arbejde ell. lever under
samme vilkaar. *Jeg ofret har for dig (o:

Augustus), og dine Aars Formeering,
(
Og

bedt tiLfelles med den allgemeene Stad.

Falst.0vid.31. Enhver blev ræddet ved alles

hielp, men ingen skulde blevet tilovers, hvis

ikke alle havde arbeydet tilfælles. Æo^Ae.

KF.49. *Jammer tilfælles er Trøst. Haste.

BD.92. i frie Stater . . nyde (bønderne) til-

fælleds med andre Undersaatter den Frihed,

der er Flidens Spore. Jom<on.CM.25. || om
det forhold, at flere ting findes paa samme
sted; sammen. Naar (Sokrates) paa Torvet
saae mange Ting tilfælles, sagde han: Hvor
mange Sager ere her, som jeg ikke behøver.
Holb.Hh.II.538. PEdvFriis.S.211. 1.2) som
betegnelse for, at noget (kan) benyttes af ell.

besiddes af alle (inden for en bestemt kreds)

ell. et vist antal; fælles. At bruge noget til-

fælles, ilfO. holde en Hest tilfælles med Een.
smst. at drive tilfælles (o: om fælles græs-

ning). Feilb.
II
nu i rigsspr. kun i forb. have

(noget) tilfælles, alle de Troende . . havde
alle Ting tilfælles (1907: fælles). ApG.2. 44.
Ew.(1914).1.70. Som Danske have Grøn-
lænderen og St. Thomas-Kreolen Fædreland
tilfælles med Lolliken og Holsteneren. JZ
Høst.Fædrelandet.(1816).l. At have et Huus,
et Skib, en Hest tilfælles. VSO. D&H. Feilb.

1.392. især m. h. t. egenskab, tilstand, virk-

somhed olgn.: *Hun af en ringe Ting op-
tændis kand saa snart

|
Man hende giør

imod . .
I
Hun sligt tilfællis har med andre

gode Fiuei. Holb.Paars.103. *0 skriv dit

Navn i deres Hjerte . .
|
Saa de med Dig

har Fryd og Smerte
|
Tilfælles i den Hellig-

AdindlGrundtv.SS.1.646. Vi har intet til-

fælles med hinanden. Og vi elsker jo ikke
hinanden. JMagnus.HF. 66.

2) t som adj.: fælles (1). 2.1) i forb.

være tilfælles, alle Ting bør være Guds
Børn tmelles.Holb.MTkr.83. Blich.(1920).X.
133. endel Ord kunne være tilfælles i begge

10 (sprog). Rask. Udv. 1. 48. 2.2) i attrib. anv.;

ogs.: gensidig (jf. II. fælles 2). Ægteskabs
Baand bør være tilfælles Kiærlighed. -ffo/Z>.

NF.'(1734).330. Vor tilfelles Yen. sa.Ep.II.

259. vores Gud-Menneskes og vores tilfælles

Fiendev. Ew. (1914). 1.4. Skuepladsen fore-

stiller den tilfælles Sal (paa en gæstgiver-

gaard). Skuesp.IX.307. noget . . der angik
tilfælles Beste.LTid.1741. 755. tilfælles
skibbrud, se Skibbrud. 2.3) (ænyd. d. s. (Sø-

20 renPoulsen Gotlænder.ProsodiaDanica.(1671).
75); hos Høysg. og efterfølgere) om stavelse:

som baade kan være (bruges som) lang og

kort (anceps). hver stavelse, som nu kan
have Tonehold og nu miste det, siges at

være tilfælles, det er, paa én sted lang

og paa en anden sted 'kort. Høysg.AG.187.
JBaden.Gram.257.

t Tilfælles-hed, en. {ænyd. d. s.;

jf. Fælleshed) det at være fælles (for fiere ell.

30 om noget), have noget tilfælles. Grotius mee-
ner, at alle Tings Almindelighed og Til-

felleshed havde kunnet være, dersom Men-
nesket havde levet udi den gamle Enfoldig-

hed. HoZi.A^i^./.i50. smst.155.

tilfællig, adj. se tilfældig.

til-fæste, V. vbs. -ning (Amberg.).

(glda. d. s. i bet.: tilknytte, tilslutte) I) (nu
næppe br.) fastgøre, fæste noget til noget andet.

at tilfæste Seddeler, som er skeet i den første

40 tomo.Gram.Breve.71. den Syges Contra-Bog
. . tilfæstes den Syges Senge-Tavle. -ME.

1823.265. At tilfæste Sløifen med en Naal.

VSO. 2) (hist.) fæste (1 1.4. 4) gaard, jord til

en; give i fæste, det almindelige Ønske fra

Godsets Beboere om at sælge deres tilfæstede

Gaarde og Huse til Arvefæste-Ejendom.
PJensen.Snesere.(1883).168. et Stykke Jord,

som en københavnsk Tømmerhandler . . fik

tilfæstet 1153. Nystrøm.NØ.74. \\ m. refl.

50 hensobj.: tage i fæste. At tilfæste sig en

Gaard. VSO.
tilføje, V. [itel|f{oi'8] -ede. vbs. -else

(s. d.), -ning (s. d.), jf. Tilføjende, (glda.

tilføghe; jf. mnt. tovogen samt føje til (u. IV
føjelj).

I) bringe noget i en saadan stilling ell.

tilstand, at det slutter sig til ell. forenes
med ell. følger efter noget andet, i.l) (nu

1. br.) om fysisk forbindelse, tilsætning. *ranke

60 Pile Trær . .
|
Hvis Bladed grene var ved

Konst tilføjed net,
|
Saa Solens Straaler ej

igiennem trænged let.Holb.Metam.36. Ær-
met er for kort; der maa tilføjes (= tilsys)

et Stykke. I>Æ^. jf. bet. 2.2: hvad jeg (o:
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ærkebispen), som Bilag, under mit og Kir-

kens Indsegl skriftlig skal tilfoie nærværende
Dokument. /w^.£ilf./.i<36. || spec. m. h. t.

ingredienser: tilsætte. vAph.Chym.III.122.
Brun i Smor 2 hele Løg og 500 g Ris, væd
med en Smule Bouillon, tilfoj spansk Peber,

Salt o. 3. V. en Tomat og 3 hele Nelliker.

ERode.JM.28. 1.2) f m. h. i. person: knytte

til ell. (m. overgang til bet. 2) tildele (for at

hjælpe, tjene en, være ens ægtefælle olgn.).

din ungdoras hustru, som du haver handlet

troløs imod, enddog hun var dig tilføyet (1871:
var din Ægteiæne).Mal.2.14(Chr.VI). Han
lod . . de Persianske Embedsmænd forblive

udi deres Bestillinger, som tilforn, alleene

at han tilføyede enhver af dem en Aghvaner,
der kunde have Øye med dem. Holb.Hh.II.
211. Der (o: ved Snoghøj) skulde hannera
(o: Anders Bilde) straxen tilfoyes et lige saa

stort Antal af det Jydske Landfolk. ^ton^c.

ChrIV.lS02. 1.3) lade noget følge med ell. efter

for at forøge, udvide noget m. h. t. mængde,
omfang, udstrækning; sætte, lægge til. (han)
hentede to Flasker fiin Viin, for hvilke han
paa ingen Maade vilde modtage nogen
Betaling, men tilføiede tvertimod en Tal-

lerken fuld af Sukkerbrød. (??//ft./045. for-

uden de Summer, vi allerede kjende, havde
han efterhaanden i Velgj ørenhed tilføjet ikke

Ubetydeligt. CoWscAm.F///.^^. over for mig
nemlig havde de ansete intet at tilføje (1819:
lagde Intet til min Lærdom). Gal.2.6(1907).

II
m. h. t. ord(del), sætning, bemærkning osv.

i tale ell. skrift. Tilføye sknft\ig.vAph.(i764).

Han er . . et overmaade smukt Menneske, og
ifg kan tilføie, en stor Kjender af det
r^k'jonnc. HCAnd.SS. V184. Nævnes der . .

• i'U eller flere bestemte Ting, siges Navne-
ordet at være bestemt. I saa Fald tilføjes i

Almindelighed det bestemte Kendeord. 3ftX--

kels.Sprogl.171. Slutningssætningen i Afsnit

3 til 1631 (er først) tilføjet dette c. 1634,
mens selve Teksten (er) fra c. lbS2.0skAnd.
(HistTidsskr.llR.1.120).

2) (jf. tilføre 2) tildele; lade veder-
fares. *(guds ansigt) Hvis lifligste Skiøn-
hed sig ziirlig i Sjælene maler,

|
Som Solen

k.ind neye foruden al Møye | Sit deyligc
liiiled' det tindrende Øye tilføye. A'^/yrorson.

SidHteAfskeed.(1727).ll. især i flg. anv.:

2.1) (nu næppe br.) m. h. t. hvad der tildeles

• Il af skæbnen, højere magter, hvad der bliver

'us lod. Præd.8.15(Chr.VI). *i) Jesus Krist,

min Frelser god,
|
Dit Ord, dit Legem og

dit lilod
I

Mig Salighed tilføje (Orundtv.SS.
1.203: Mig til dit Bryst ophøie^lÅ'o/m//;.

132.3. jeg (har) besluttet at . , prøve hvad
l.ykke Himlen os vil tiUøyp.KomGrønneg.
1.48. 'Hvo veed, hvad Himlen vil tilføie?

l'SRohdc.SamledeDigle.(lH05).33. 2.2) m. h. t.

'loget skadeligt, ubehageligt (af legemlig dl.

•sjælelig art), der tildeles en af levende væsner
(dl. ting). Den meste Fortred blev ham udi

hans hoye Alder tilføyed af hans egne Søn-

ner, som stode ham efter Livet. Holb.Hh.I

.

152. hun var . . nysgjerrig efter at se, hvor-
ledes Tante Stasse vilde undskylde den til-

føjede Foinærmelse. CMøll.M.III.31. (sag-
søgte) bibragte ham flere Slag i Ansigtet
med knyttet Næve, hvorved der tilføjedes

Sagsøgeren forskellige Læsioner. Jur/^'ormw-
larbog.^752. \\ ofte i forb. som tilføje men,
nederlag, saar, skade (Holb.DU.I.123.

10 Ew.(1914).IV.148. JernbaneT.yd938.2.sp.l),
smerter, tab (VSO. NPJensen.Napoleon.
(1904).110), tort, uret, se i alm. vedk. subst.

Til-føjeise, en. [-|f(oi'alsa] fit. -r. (glda.

tilføghels, tilfowelse {2Mos.26.24(GldaBib.)))
vbs. til tilføje; ogs. om det tilføjede. I) til

tilføje 1.
II
(nu 1. br.) til tilføje l.i. Touget

behøver en Tilføielse (Tilføining) af et Par
Alen. VSO. Det er en ganske egen By for

sig, dette Kristianshavn, der endog for de
20 fleste Kjøbenhavnere kun staar som en

ligegyldig og forsvindende Tilføjelse til selve

Hovedstaden. rops.///.36'S. || til tilføje 1.3.

Tilføjelser og Rettelser. S&B.II. 701. i alle

disse ord indtræder stødet, når ordet ud-
vides ved tilføjelsen af bestemthedsmærket.
Jesp.MFon.'157. med Tilføjelse om, at.

Bl&T. 2) O til tilføje 2(2). JBaden.DaL.
kyndige Mænds Skøn, afgivet Aar og Dag
efter Saarets Tiliø']else. DOL.Overs. 1. 144. er-

30 statning for tilføjelse af skade
i
-føjende,

et. [-ifoi'ana] (især emb.) vbs. til tilføje 1.3:

det at føje noget til en mundtlig ell. skriftlig

meddelelse ell. en bestemmelse; ogs. om det

tilføjede. „Vi kan se ud over hele Køben-
havn," var Hans Peters stadige Pral, naar

der kom nogen fra Landet og saa til ham.
„Ja, det er saamænd en rar og god Lejlig-

hed," var gerne Konens Tilføjende. ZaA:iVteZs.

Fort.303. især i forb. med tilføjende (at):

40 Forf. frikjendes, dog med Tilføiende, at det

var bedre, om Bogen havde været uskre-

ven. //et6./Vos.///.95. Bek.Nr.79'*/,1934.§l.

•føjniufl:, en. [-(fmi'neii] flt. -er. (nu 1. br.)

vbs. til tilføje, især i bet. l.a; ogs.: hvad der

føjes til mundtligt ell. skriftligt, tjdstrvgelser,

Rettelser og Tilføininger tillades ikko.MÆ.
1810.266. (teaterbevillingen blev) indskræn-

ket til Folkecomedier, Lystspil og Vaude-
viller, dog, ifølge Ministeriets Villie, med

50 Tilføining af SyngestykkeT.Heib.Pro8.VI.444.

Den forsonlige Slutning paa Amos er nok
en senere TiU»]nmg.NMøll.VLitt.I.229.

tilføre, 1'. |'tel|fø'ra] -te (tidligere ogs.

skrevd-de. lKg.5.17ogSir.47.8(Chr.\'I)). vh.

(fa, 1. br.) -pl8c (Kalk.lV358. lilAT.) ell.

(fS, 1. br.) .|n»f (Moth.T108. D&II. jf. Til-

iar'mgsrm.IAndskovUans.NH.263) , jf. Tllfer-

8el. (ænyd. d. s., fsv. tilføra; jf. føre til u.

II. føre 6.ia)

I) (isa^ QJ) i reglen i forb. m. hcnsobj.:

føre, bringe, lede noget til et sled ell. til

en, noqet (ofte m. bibet. af, at del er til brug,

raadighed, gavn olgn.). I.l) flytte ell. trans-

portere til; især om transport af varer, for-
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raad, fornødenheder. Huset (blev) bygget af

hele Stene, som bleve tilførte (1931 afvig.).

lKg.6.7. de, saa kalte, Hansee-Stæder til-

førte os alting indtil Knappe-Naale.//oi6.
Samt.24. paa Jyllands Vestkyst er det de
vestlige Vinde, som . . tilføre Sandet, andres.

Klitf.8. Der er tilført Torve- og Slagte-

hallerne: 308 Gæs, 2204 Ænder (osv.).Berl

Tid.^^U1945.M.8.sp.2. \\ i pass. m. det opr.

hensobj. som subj. (jf. Mikkels.Ordf.82. Sand-
feld.S.^7). CReimer.NB. 424. Levekvægmar-
kedet var tilført den 17. August: 117 Øksne
og 3 Kalve. BerlTid.^yBl945.M.8.sp.3. 1.2)

lede til; lade forplante sig til. den Luft, hvori

Alle . . leve, og som tilfører dem . . smit-
somme Sygdomme. Heib.Intel.IY37. Venti-
latorer . . affører den fugtige Luft og til-

fører den tøTTe.Manufact.(1872).303. Kar-
tonen tilføres Maskinen i Ruller. Papir
Haandbog.(1934).69. 1.3) uden (tydelig) tanke

paa bevægelse, som udtr. for at bringe, over-

række, give, skaffe en noget. || m. h. t. levende

væsner. Gods tilfører (Chr.VI: kand tilføre;

1931: skaffer^ mange Yennei. Ords.19.4. En
sund, livsglad Brud vilde han tilføre sin

Svigersøn. Gylb.XI.215. tilføre en Kunder.
Ludv. (fagl.) m. h. t. avlsdyr: føre sammen
med et avlsdyr af andet køn til befrugtning.

Moderen Animus har tidligere været tilført

Finvarra, efter hvilken Hingst den fødte
Manny Nebbegaard. Trav-TidendesJulenum-
mer. 1929.41.sp.2.

II
m. h. t. (gavnlige, nyttige)

ting. ham tilførdes (1871: overdroges^ ærens
krone. Sir.47.8 (Chr.VI). (hun) tilførte ham
en Flode paa 120 Skihe. Schousbølle.Saxo.260.

et Glas Mælkevand, som hendes Cavaleer
tilførte hende.Blich.(1920).XXVIII.86. til-

føre firmaet ny kapital I tilføre nyt blod,

se u. Blod 2.1. || rn. h. t. (gavnlige ell. skade-

lige) forhold, den naade, som eder tilføres

(1819: bliver Eder til Deel) i Jesu Christi

SL&henhgirehe.lPet.l.13 (Chr.VI). Vi ere Ræ-
ven fiendske for den Skade han tilfører

vore tamme Husdyr. LSmith.DN.284. Kingos
udbredte Bekjendtskab . . har uden Tvivl
tilført ham mange Anmodninger om at skrive

(lejligheds-)\ers. ACLHeiberg. Kingo. (1852).
166. han, som paaførte Eder Ulykke, skal
tilføre (Chr.VI: paaførej Eder en evig Glæde.
Bar.4.29. en kilde, der . . tilfører os adskil-

lig nyttig viden. AOlr.DH. 1.320. (nu næppe
br.) uden hensobj.: medføre, der er adskillige

Ting, som ere incommode for Jordens Ind-
byggere, men tilføre ogsaa tillige med stor

Nytte og Fordeel Holb.MTkr.372.

2) (jf. føre til bogs, protokols olgn. (u.

I. Bog 4.1, Protokol S); især emb.) (lade)
indføre, indskrive (i en bog, fortegnelse

olgn.); ogs.: tilføje skriftligt. Jeg vil her
tilføre, og korteligen beskrive nogle Konge-
lige og Fyrstelige Slotter. Borrebye.TF. 587.

vAph.(1764). V. Støcken bemærkede, at han
var forundret over, at Proc. (Tvede) havde
henstillet Spørgsmaalet til en saadan Af-

giørelse. Tvede tilførte (o: dikterede til proto-

kollen), at Hr. Apothekerens (o: v. Støckens)
Forundring var ham ligegyldig. Cit.1848.

(RibeAmt.1915.36). mulige Rettelser og Til-

føjelser, der . . maatte være at tilføre

Stamtavlen. OveHansen&EJuelHansen.Slæg-
tenBom.(1925).5. tilføre protokollen, se

Protokol 3.

3) (jf. IL føre 1.5; især fagl.) part. til-

10 førende om ledning, kanal, vej olgn.: som
fører strøm, færdsel olgn. til et sted, ell. som
leder hen til et sted. S&B. der gaar til hver
Gællebue (hos paddelarver) en tilførende

Gællearterie. Boas.ZooL*522. „Plaza del Toro"
og de tilførende Gader er vrimlende fyldt

med Mennesker. HKaarsb.M.II.164.
til-førns, adv. se tilforn, -førsel, en.

flt. -førsier, (ænyd. d. s.} vbs. til tilføre.

I) til tilføre 1. I.l) til tilføre l.i. Forordn.

20 ^*/il799.§56. Der opskylles mere Tang end
Sand paa Øen, og Tilførsel fra Havet faaer

Klitten ikke. Andres.Klitf.245. \\ især: trans-

port af forsyninger, fornødenheder til et sted,

spec. (X) til hær, flaade osv.; ogs. om selve

forsyningerne. Denne og de andre Stæder
have deris Victualier og tilførsel fra den
Stad Yla.Pflug.DP.1158. Din Forretning
udi Beleyringen skal være at hindre Fien-

den Tilførsel.Holb.Ul.III.4. afskære Tilfør-

30 sel. Scheller.MarO. Blokaden har mere og
mere spærret for Tilførslerne, Importen er

næsten standset, men den nevtrale Skibs-

fart har kunnet holdes i G&ng. Pol.'^hl917.

5.sp.4.
II

hertil Tilførsels-linie, -skib (Etlar.

SB.465) ofl. 1.2) til tilføre 1.2. I Trykluft-

Opvarmningsanlæg sker Luftens Tilførsel til

Lokalerne ved Centrifugalblæser.<S'aL''Xy/i/.

561. jf.: Bræderne (o: paa et svinehus) . .

var slaaede op i en Højde af IV« Alen og

40 lod Rummet mellem dem og Taget aabent
som Luft- og Lystilførsel for Beboeren.
Schand.F.277. \\ hertil ssgr. (især 0) som
Tilførsels-kabel, -ledning, -pumpe, -rør,

-tud, -ventil. 1.3) til tilføre 1.3 ell. billedl.

anv. af bet. 1.1-2. Arbejdet for den dagUge
Subsistens har forhindret ham i at holde

sig oppe ved aandelig Tiliørsel. Schand.AE.
94. denne levende Tilførsel til Kunstsproget
(o: ved J. P. Jacobsen) fik en særlig Kraft

50 og Ynde derved, at det var Jydsk, som var

dens Kilde.HBegtr.DF.IV317. Tilførsel af

ny Kapital. BicfeT. 2) (især emb. ell. f) tH

tilføre 2; ogs. konkr., om det indskrevne.

LHøyer.G.36. Dommens Oplæsning paahøre

Dommerne staaende. Efterat de fornødne

Tilførsler ere skete i Protokollen, og denne

er underskreven af Formanden, hæver sidst-

nævnte Retten. Tjenesteregi. 148. Tilførslerne

til Deres Bøger stemmer ikke ganske overens

60 med Fakturaerne. LMdf.
tilgaa, V. ['tel|gå?] præt. tilgik; part.

tilgaaet. vbs. jf. Tilgaaende, Tilgang.

(ænyd. d. s., glda. (part.) tilgangit; ;/. gaa

til u. gaa 35)
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1) (især emb.) komme til ell. overflyttes,
sendes til (et sted, en person). I.l) komme,
sendes, flyttes til et sted, især for at være til

raadighed, indgaa i en bestand, styrke, behold-

ning, gruppe, indskrives, tilmeldes; ogs. (uden
tanke paa bevægelse) om tilføjelse, optagelse

af noget paa en liste, fortegnelse; ofte i præs.

ell. perf. part. brugt som adj. Forsømmer
Kommissionen at anmelde for Bataillonen
nogen ved Besigtigelsen af tilgaaede Sager lo

(o: inventar) forefunden Mangel, bliver den
ansvarlig for }iia,nglen.Tjenesteregl.l32. Che-
fen . . fordeler de Regimentet tilgaaende
Heste til Afdelingerne og Batterierne, smsi.

217.
II

især om person. Over den ved Ses-

sionen forefaldende tilfældige Afgang . . bør
Krigs- og Land-Commissairerne . . forfatte

Af- og Til-Gangslister, der oplyse . . den
Afgaaendes og Tilgaaendes . . Navn og
Vødested.Cirk."/iil804.§8. Han afgaaer fra 20

Landdistrictet og tilgaaer paa Byens Liste.

VSO. for hvert Kompagni dannes (der) en
Liste over de Rekruter, som skulle tilgaa

det. Tptiesteregl.l 5. Kompagnichefen var ny-
lig tilg&Siet. Rist.ED.15. 1.2) om meddelelse,

skrivelse olgn.: blive overgivet ell. sendt til

(en institution ell. person). Tjenesteregi. 122.

inden kort (lang) Tid vil min udførlige

Prisliste tilgaa Dem.Ludv. LovNr.SOV'n
]934.§4.

2) (nu især (1. br. i rigsspr., jf. FDyrlund.
f'ds.34) i de sammensatte tider) foregaa;
ske; hænde. 2.|) i al alm. (nogle) fisker en
Del Helt og . . nogle Giædder, Abore og
Skalle, som dog ikke tilgaar over en Maa-
neds Tid.Cit.l736.(JySaml.4R.II 1.249). det
er noget, som er tilgaaet, for jeg har selv

oplevet det. Eriksholm.JS.49. han maatte
vide Besked om det, som var tilgaaet hende.
'

!
yrLemche.S.11.167 . 2.2) m. tilføjet maades- 40

' stemmelse og i regelen m. subj. det (f der),

ilt (alting) olgn.: d. s. s. gaa til (se gaa 35.4^;
dds om den enkelte begivenheds forløb, dels om
sædvanlig, gængs fremgangsmaade, handlings-

forlob. Een hver Skipper . . skal alvorlig

Indseende have, at alting inden Borde
rhristelig, ærlig og fredsommelig tilgaar.

I)Ij.4—2—22. Jeg omgaaes undertiden med
fornemme Laqveier, jeg vecd nok, hvor
(ler tilgaar udi slige Hnae. Holb.Kandst.I V 1. ip

Hermed tilgik det ogsaa temmelig reguliere-

ment i det første Aar. Gram. Iireve.260. da
maa du gjerne fortælle, hvorledes Alt er til-

t Hauch. 1.321. Det tilgik paa følgende
I'-. VSO. Han skrev til mig, ligesaa for-

tvivlet som det hele var tilgaaet. JfiCMtcA.

FA.77. (1. br.) m. subj., der betegner begiven-

hed olgn.: Indbrudet var tilgaaet, som der
fra først af var ioTkl&ret. Rosenkrantz.MVSS.
at fortælle Tingene, som de er tilgaaet. 60

<)Friis.lÅlt.421. uden suhj.: Holb.GW.IV.9.

den naadige Frue taler kun om hendes
Begravelse, hvorledes med samme skal til-

iiA&e. Iilich.(1920).V 1 1 .241 . || m. præp. med.

Ham randt i sinde, hvor det tilgik med
hans Pung. Holb.Paars.42. at fortælle og for-

klare, hvordan det var tilgaaet med hans
¥Tehe.Winth.VIII.242.

3) trans, (vist kun i perf. part. brugt som
adj.). 3.1) t bane ell. jævne en vej ved at

gaa paa den. Tilgaaen Yey.vAph.(1764). 3.2)
(især didl.) faa (nyt fodtøj, klædningsstykke)
til at passe bedre ved at gaa med det,
bruge det. tilgaaet fodtøj. jBorn/iO/S'.

4) t forbruges til et vist formaal; gaa til.

Ildebrand (0: brændsel), som nu . . ved Hol-
lænderiet tilgaaer. Oec Mag.II1.236.

t Til-gaaende, et. vbs. til tilgaa ell.

gaa til; d. s. s. Tilgang l.a: (plantesaftens)

Omløb benægtes, og ikkun et af- og tilgaa-

ende tilstaaes.Lrid.i736.573.

Tilgang, en. ['teligan,'] flt. -e. (glda.

tilgong, komme, adgang, angreb, oldn. til-

gangr, adgang, anledning, maade; vbs. til

tilgaa (og gaa til^)

1) det at gaa, bevæge sig, strømme
til et sted. I.l) (nu sj.) om gang, bevægelse,

tilstrømning af levende væsner til et sted. (det

var) Kongens Omhue, hvorledes deres (0:

hollændernes) Tilgang og Sammenføyelse
med Claus Flemmings Flode kunde hindres.

Slange.ChrIV.1244. Pladsen tilvenstre for

J. F. . . stod en Stund tom; thi den tilkom
egentlig Andenkarlen . . Men da denne hen-

imod Slutningen af Tilgangen til Bordet
sneg sig ind ad Døren, gik han hen til et

mindre Bord. JakKnu.F. 136. 1.2) (under-

liden m. overgang til bet. 4.2; isæ,r 0) til-

strømning ell. tilledning af vædske, luft(art)

osv.; ogs. (delvis til bet. 3) om mulighed for

en saadan tilstrømning, der . . voxer (aldrig)

Orme i Kiød, naar det bliver forvaret fra

Luftens Tilgang. Eilsch.Fhilhist.il. er Kisel-

syreindholdet tilstrækkeligt stort, vil Mørt-
len kunne hærdne uden Tilgang af Kulsyre,

altsaa ogsaa i Yånd. Siicnson. li. 1 11.474.
||

(jf. bet. 2) om det sted, hvor noget ledes til.

ved Svalevandets Tilgang findes Sugevcn-

tilerne. SkibsMask.93. jf.: For at lette Be-

tjeningen er Vandtilgangen (0: paa en

varmtvandsbpholder) forsynet med Svømmer-
ventil. 6V/s/r/r.//.

II
hrrtil ssgr. som Tilgangrs-

hane, -kabel, -kanal, -rist (o: til tilførsel

af frisk luft. Ingliygn.l939.I46.sp.2), -ror,

-ventil. 1.3) (jf. Fragang l.i; fon.) paa-

begyndelsc, indsæitelsr af en ny artikulation;

især m. h. t. talforganernes stilling ved paa-

begyndelsen af en lyd, der følger efter en anden.

Jrsi>.Fon.481. jf.: den ny stemmetilgang
, . efter et 8temmolukke.-S'A«u<rup.-S'p»'//./.

244.

2) dJ færdselsforbindelse ell. -vej til

el sted. 2.1) færdsel, passage (1) til et sted.

(byens) Beliggenhed i en Morads giorde Til-

gangen besværlig. Watid.Mindesm.l.llS. Til-

gangen til dette Huus maa skee over Ka-
»eTnegfiåTden.MK.lH28.1H3. Over Ydergra-

ven førte kun en enkelt Bro . . Der var altsaa
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en strengt reguleret Tilgang til Borgen fra

Landsiden. Danmark.IY(1944).138.sp.2. 2.2)

vej, passage (2), der fører til et sted. det var

let at forhindre dem, som vilde opstige (o:

til bjergene), efterdi tilgangen (1871: Gjen-

nemgangen^ var snever. Jud.4.5(Chr.VI). en

overlegen Magt aabnede Sundets Tilgange.

Engelst.(Hist.Calender.1814.411). Der var

ikke saa lidt Politi paa Benene udenfor (o:

rigsdagshygningen), i Portene og alle Til-

gangene. Pol.'/iol926.5.sp.l.

3) (jf. tilgængelig; nu næppe Ir.) mulig-
hed for, lejlighed til at komme til et sted

ell. opnaa noget. 3.1) dej, at kunne komme
til et sted (som ikke er let ell. almindelig til-

gængeligt); adgang (2.i). Moth.G55. af megen
Kierlig yndest tillod (han) mig at have fri

tilgang i hans huus. Cit.l735.(KirkehistSaml.

6R.II.382). Han har havt Tilgang til Ar-

chi\eT.LTid.l751.190. billedl.: Ogsaa nu har

jeg havt Øieblikke igjen, hvori jeg har følt,

om ikke Glæden i Herren, dog at hans Fred
endnu kan finde Tilgang i min arme Sjæl.

Sibb.1.104. 3.2) lejlighed ell. tilladelse til

besøg, foretræde hos en person. Have fri til-

gang til en.Moth.G55. Han har faaet Til-

gang til Ministeren. 7(50. 3.3) (efter sv. till-

gång) mulighed for at komme i besiddelse af

ell. benytte noget; adgang (2.2). de største og
sværeste Stene som man havde Tilgang paa
i Egnen. Molb.DH.1. 34. Bonden (har) brugt

klinede Leervægge . . hvortil Landets Frem-
bringelser give ham lettest Tilgang, smst.

125.

4) (jf. tilgaa l.i ; Qp ell. fagl.) overflyt-
ning ell. tilkomst til et sted, en gruppe,

bestand, beholdning olgn. ell. den herved frem-

bragte forøgelse af gruppen osv. 4.1) om
overflytning, tilkomst af personer; øgs. om til-

melding, indskrivning af personerne paa liste,

fortegnelse (undertiden om selve listen, for-

tegnelsen: Enrulleringsbeviser for det paa
Tilgangen anførte M.Sindska.h.Fogtman.Re-

scripterf.l793-94.(1801).38). det (skal) være
. . Krigs-Commissairens Pligt nøie at . .

sammenholde de specielle Ruller med hin-

anden, paa det at der kan haves Vished
om, at de deri . . anførte Af- og Tilgange

stemme oveTeens.Forordn.^''/«1788.§12. Ger-

hard fandt, at Theatret — Theatrene —
virkede under en Mangel paa kunstnerisk

Nerve, paa frisk Tilgang af Kræfter. Drachm.
F.1.348. Denne Klasse var en Art Embeds-
adel . . den havde stadig og stærk Tilgang

af det velhavende Handelsborgerskab. Fer-

denGD.1.537. om tilkomst af nye medlemmer
til parti, forening olgn. ell. (1. br.) tilslutning

til et program olgn.: Tilgangen til Partiet

fik man fra Højremænd, der gik over . .

Hovedtilgangen fik man fra Fyn, som med
ét Slag skiftede fra Højre til Venstre. Hørup.
III.361. det vinder stor Tilgang. Z)ÆI^. om
tilkomst af nye borgere ved tilflytning ell.

fødsel: Attest over den aarlige Af- og Til-

gang i Sognet iblant de Døde og Fødte.
Cirk.'/iol796. TroelsL.I.60. || spec. om over-

flytning til, tiltrædelse af plads, stilling, den
Af- og Tilgang eller Forandring, som ved
bemeldte Tjenester (o: birkedommere og
birkeskrivere samt herredsfogeder) aarligen

maatte toTeisdde.Cirk.^^/»1789. Anmeldelser
om Tyenders Tilgang og AigSing. VortHj.
111,3.197.

II
hertil Tilgangs-liste. Prom.^'U

10 1795. Cirk.*'/itl861. 4.2) om tilkomst, tilførsel

ell. forøgelse, tilvækst af anden art. Efter-

haanden som Romerriget udvidedes . . fik

Blomsterhaven et . . mere afvekslende Ind-
hold med Tilgang fra fjernere Landsdele.

VortHj.III,4.60. Chefen . . paaskønnede
den stadig stigende Tilgang af Ordrer. /S'øt-

berg.KK.II.62. netop da fik man (i Spanien)
Erstatning i ny Tilgang af Guld og Sølv fra

M.eksiko.VerdenGD.IIl.48. Tilgang betegner

20 den Bruttoforøgelse, der i Aarets Løb finder

Sted i en Forsikringsportefeuille. ForsiA;rL.

136. hertil Tilgangs-journal ell. -protokol

(fx. over et museums nyerhvervelser, se TJniv

Progr.l945.I.42f.).
\\ (1. br.) om tilkomst ell.

tilvækst af legemlige ell. aandelige kræfter

olgn. Af Naturkyndigheden veed jeg, at

Legemet ved idelig Af- og Tilgang er efter

nogle Aars Forløb ikke det samme, som
det tilforn haver xæret.Basth.Philos.Breve.

30 (1790).36. Han sporer Tilgang i sine Kræfter.

VSO. for de andre var Lampen en Tilgang

af Liv; Mester Andrés gassede sig i dens

Straaler. AndNx.PE.II.123.

5) {efter sv. tillgång; udviklet af bet. 3.3;

1. br.) forraad; hjælpekilde; ressource.
Vort Stamraesprog, det Islandske (ejer) en

Kilde eller Tilgang til Berigelse. Molb.D8.14.
Vi trænger til nye tilgange i vort åndsliv,

vi trænger til modsætninger, til påvirknin-

40 ger. ADJørg.IY114. De kendte Tilgange (o:

af fosfater) er yderst begrænsede, truer med
at udtømmes i Løbet af faa Menneskealdere.
Uss.JærnproduktionensHist.(1911).6.

6) (til tilgaa 3.2 og gaa til (se gaa 35.4^;

sj.) maaden, hvorpaa noget finder sted;

forløb, (en) sand Fremstilling af Tilgangen

med mit . . Nederlag. Gmndtø.DansA;.7.525.

*Så hør nu, hvor den rette tilgang blev for-

talt.NMøll.B.26.

til-gedan, adj. p. -(n)e (LTid.1725.38.

Schousbølle.Saxo.257) ell. d.s. (LTid.1726.24).

(ænyd. tilgedan, tilgedon; efter mnt. togedan

(smst. af to og perf. part. af don, se suffiks

-dan^, jf. ty. zugetan; sml. tilgenegen; nu

kun arkais.) I) knyttet til en ved troskab, hen-

givenhed; hengiven; spec. om undergivnes

troskabsforhold. Munkene . . ere Paverne

meere tilgedane end hans andre Undersaatter.

Holb.Kh.1015. Jacobi.(Skuesp.IV.220). Rist.

60 P.29.
II

i brevunderskrift, (jeg) er Dem til-

gedan og ]\eng\lven.Gram.(DMag.6R.1.372).

II
i kongelige reskripter, stilede til en person

af kongehuset (spec: protektricen for Vallø).

Vi forblive Eders Kjærlighed med al konge-
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lig Naade stedse tilgedan og bevaagen. Reskr.

'/tl873. sidst brugt i (utrykt) Reskr^^iWW
(jf. OrdbS.). 2) som bekender sig til ell. føler

forkærlighed far en religiøs lære. Fyrsten af

York . . lod strax see, at hånd var den
Papistiske Religion tilgedan, i det hånd
gick i Dronningens Capell, og horte Messe.

Holh.Intr.1.591. (forfatteren af Dorotheæ ko-

medie) lægger for Dagen, at han ikke var

den nv lutherske Lære tilgedan. iVyerup lo

Rahb.l'.152.
||

(sj.) attrib. det . . falder allt

samme Religion tilgedanne Puissancer meget
smertelig at see et saa fornemme Lem af

deres Kirke . . med saadan Heftighed at

forfølges. Lrtd.i725.3S. 3) som har stærk til-

bøjelighed, hang til ekstravagance, last; forfal-

den, (de er) til Utugt over Maade tilgedaen.

Pfiug.DP.249. f -genegen, adj. (ogs.

-^eneget. Holb.Intr.I.ll. Slange. ChrIV 58.

-penejen. Holb.Anh.108. — ogs. tilnejet. 20

Moth.N56. jf. ut il nej et. Slange. ChrIV.
1057). {ænyd. tilgeneget, tilgenegen, til-

ne(i)get, tilneyet; efter mnt. togeneget, ty.

zugeneigt; ;'/. genegen; sml. tilgedan) som
har tilbøjelighed, hang, lyst til eU. forkærlig-

hed for noget, (især som præd., i forb. m. til ell.

hensobj.). at være tilgenegen til Skarpsin-

dighed eller Ta,a,he\ighed.Holb.NF.I.110. een-

deel (var) til dend Pavelige Religion . . til-

genegne. Slange.ChrIV69. (sj.) som attrib.: 30

enhver Borgeraesteres og Raads udi Ham-
borg tilgenegne Begierlighed til Fred. smst.

705.
II

gunstig stemt over for en. Udi
dette Førstendømme stræbede Kongen af

Frankerige at indsætte Cardinal Fyrsten-
berg, en Prelat, som var ham meget tilge-

neget. Holb.Intr.1.434. Slange.ChrIV834.
||

hertil TIlgenej?en-hed. LTid.1724.131. Kle-

venf.RJ.192. -gift, en ell. f (i bet. 2) et

(LTid.l720.Nr.l0.7. 1741.758). flt. (i bet. 2) 40

-er (se u. bet. 2.3; (1. br.) i bet. 2.i : Reskr.*/

n

1750). {ænyd. tilgift, tilgivelse, tillæg, fsv.

tilgipt, mnt. togift, tillæg; vbs. til tilgive og

give til (se u. I. give 15.17^; jf. I. Gift) det

at give noget tid over det allerede givne ell.

det fastsatte, normale, ell. (især) hvad der

gives saaledes; tillæg; noget ekstra; ofte i

forb. faa, give noget i tilgift. I) (delvis

som billedl. anv. af bet. 2.\) i al alm. her er

allerede god tilgivt (0: af eksempler), for at 50

have nogle ord at slaae vrag paa, det ud-

lovede tal u-formindsket. //øt/sj.2Pr.iS. med
al vor Klogskab, med Tilgivt af al vor Er-

faring. blich.(1920).XXIV172. (skuespillet)

er kort, saa at det paa en sædvanlig Aften
kan behøve en Tilgiit.Ileib.Pros.V11.388.

Til denne Hjemmegift (0: til hustruen)

maatte Manden foje en Tilgift, i Regelen

en Trediedel af Boet. VortHj. 1,1.15. søger

først Guds Rige og hans Retfærdighed, saa 60

skulle alle disse Ting (0: mad, drikke og

klæder) gives eder i Tilgift (1819: tillægges

¥Aer).Mntth.6.33(1907). Den unge Lorens
Jensen havde arvet Faderens vege Karakter

og faaet en god Slump Forfængelighed i Ti\-

giit.Skovrøy.Fort.l3. 2) i specielle anven-
delser. 2.1) (jf. -køb 2 og -vægt^ hvad sæl-

geren (især: detailhandleren) giver kunden
ud over de købte varer uden vederlag. Urte-
Kræmmerne i Khvn maa ei give nogen Til-

gift. Reskr.*/iil750. kjøbte man en Skillings-

Kringle hos Bageren, fik man sex store
Boller i Tilgift. HCAnd.(1919).1. 104. Kræm-
meren . . gav Tilgift.AndNx.PE.III.126. I

Detailhandelen er den saakaldte Tilgift for-

budt, medmindre Tilgiften er af underordnet
Yærdi. LovNr.98**/zl924.§12. 2.2) (foræld.)

tillæg, der kunde føjes til polskdans (jf. GrUner-
Nielsen.ÆF.50f.).Cit.ca.l730.(KirkehistSaml.

5R.III.808; se u. Polskdans). 2.3) f tillæg

ell. tilføjelser, amrusrkninger olgn. til en bog.

lærde Fortaler, Anraerkninger og Tilgifter.

LTid.1723.380. Tilgivt. Forskjellige Recep-
ter til fortreffelige Blanksværter.5A;o»ui3eren.

(1832).196. -gifte, V. (ænyd. d. s. i bet. 1)

I) Q) m. refl,. hensobj.: opnaa (et økonomisk
gode) gennem giftermaal; gifte sig (noget) til.

Min Ledsager havde ikke arvet eller til-

giftet sig en E.eTTega.a.rd.Goldschm.Chol.118.

Mange unge Præster, Degne og Skoleholdere

tilgiftede sig . . deres Embeder. AarbSorø.
1943.78. 2) (sj.) bringe ind i en familie ved

giftermaal; indgifte. Sigurd er din Søn; jeg

(0: svigerdatteren) er jo bare tilgiftet. KBirk
Grønb.SF.152. -gitre, v. vbs. -Ing (Am-
berg. VoreHerrer.l921.nr.2.[13J). især m. h. t.

vinduer: forsyne med, spærre v. hj. af gitter.

Amberg. At tilgittre et Vindue. VSO. \\ især

i part. tilgitret brugt som adj. (jf. forgitret^.

CBernh.NF.VI.116. Thinghuset med . . sine

smaa tilgitrede Yindner.Drachm.EO.58. (for-

æld.) forsynet med hjælmgitter: tilgitrede

Hielme. Elkjær.RK.192.

tilgive, V. ['tel|gi?v9, talespr. -|gi<')]

præt. tilgav; part. tilgivet, vbs. -eise (s. d.),

jf. Tilgift, {glda. tilgiffue; efter mnt. togeven,

give med i købet, indrømme, eftergive, forlade;

m. h. t. bet. 3 sml. forgive 3 samt fr. pardon-

ner, sen. lat. perdonare (se Pardon, pardon-

nere^- jf. give til (u. I. give Ib.n), tilgiven)

1) "I- føje, lægge til; give sammen med
ell. som tillæg til noget andet, tilgiven . .

Er det, som er given over det som mand
burde at have. Moth.G159. Det tilgivne Suul

forslog ikke til Brødet. VSO.
\\ ^ lægge (et

kort) til. Spillebog.(1786).28.

2) t indrømme; tilslaa; medgive (S).

det (er) besynderligt, at vilde være vanske-

lig i at tilstauR det ene, hvor man med begge

Hænder maa tilgive det andet. Kraft.VF. 19.

II
m. obj. oq hensobj.: tillægge, tilskrive

(en noget). Man vilde gjøre Uret, hvis Man
vilde tilgive di.sse Opoflrelscr Skylden for

den store finantielle hamhed. ASØrsted.Af
mitLivsHistorie.lv.(1857).569.

3) give afkald paa at straffe, revse ell.

være vred paa en p. gr. af en begaaet for-

seelse; forlade (1.6). 3.1) (især relig. ell.
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højtid.) m. h. t. synd, brøde, fejltrin. \\ m.
ohj. og hensoij. ell. m. tings-obj. alene. Tilgiver

mig denne lJiet\2Cor.l2.13. Jeg mercker
nok, du veedst icke, hvad her er passeret;

derfor tilgier jeg dig, som en Christen, din

Forseelse. Holb.Kandst.IV2. Det skal være
dig tilgivet for denne Gang, siger man.
PEMim.*117. En barmhjertig Gud vil til-

give mig dette . . Skridt. BUch.(1920).XI.
207. Hændte det hér, at nogen paa een eller

anden Maade kom lidt for langt ud, saa til-

gaves det let. JakKnu.In.67. det tilgiver han
mig aldrig. LoHO. Feilb. talem.: at forstaa

alt er at tilgive alt, se II. forstaa l.i, || m.
person-obj. alene, du var dem en Gud, som
tilgav dem. Ps.99.8. hvem I tilgive Noget,
den tilgiver og ieg.2Cor.2.10. Det er sært,

at et Menneske ikke er egennyttigt . . det

er sært og flaut, at han tilgiver sin Fjende.
Kierk.IX.192. Om Forladelse, Henrik. Om-
forladelse. Tilgiv mig! — Tilgiv din Mor.
Rode.EM.lOO. ErlKrist.DH.126. (sj.) i pass.:

*Hvo som ingen Synd begaaer
|
Ei til at

tilgives trænger. Heib.Poet.IY124. gennem
Kristus faar vi Sejr over Synden. Denne
faas . . gennem Erfaringen af, at vi er til-

givet. SilkeborgVenstreblad.*/i 1915. l.sp.7.
\\

abs. vi have syndet og været gjenstridige,

du tilgav ikke. Begr.3.42. Scytherne skiule

længe deres Misfornøielse, og tilgive aldrig.

JSneed.VIII.395. *Solen sank bag Høi og
Hav . .

I

Har du givet og tilgivet?
|
Var

dit Dagværk Strid og Fred? Boye.AD.IV60.
i præs. part. brugt som adj.: store, tilgivende

0\ne.JPJac.l.l70. (præsten) vidste (ikke)

et eneste tilgivende Ord at sige. MylErich.
S.82. 3.2) (jf. I. forlade 6.2J m. afsvækket
bet.: ikke tage fortrydeligt op; være over-

bærende med (noget); undskylde. Man vil til-

give mig, at jeg . . afrunder Kapitlet med
en Konklusion, der er for stor til det frem-
lagte Materiale. BilleskovJ.H. 1.190. især i

imp.: *Bedre, troer jeg vist, hun qvæder;
|

Men— tilgiver, at jeg grasderl Oehl.XIX.263.
tilgiv al denne vidtløftige Snakkerads, det

er jo en Frnentimmer-Synd. HegermL.(Hjort.
B.I.337). Jeg mindes Historien om „Barnet
med Sphtterskid" — tilgiv Ordet, det er et

godt og betegnende, ældgammelt dansk Ord.
HKaarsh.M.I.174.

(3 til-givelig:, adj. [tel'giJvali] (jf.

utilgiveligj om handling olgn.: som kan til-

gives (3). Moth.G157. *det var tilgivehgt,

om du
I

Da den forlod, som havde dig for-

ladt. Oehl.XI.45. Kjærlighedens Forvildelser

ere dog . . tilgiveligere, end andre Synder.
Gylb.Sk.204. en p. G. af Tilstrømningen til-

givelig KrigsUst.BerlTid.^/,1945.Aft.l.sp.2.
\\

hertil (l.br.) Tilgivelighed. VSO. D&H.
-givelse, en. [-igi^volsa; højtid., gldgs.

ogs. tel'giJvalsa] {ænyd. tilgiffuelse ; især

CP) vbs. til tilgive 3. Naar Tilgivelse bli-

ver fornøden, er Venskabet io^i.PAHeib.
Sk.1.77. *(jeg) beder Dig . . om

|
Tilgivelse

for hvad i Heftighed
|

jeg har mod Dig for-

brudt. //omc/i.Æ.S^. Vist scorede han (o: en
fodboldspiller) vort første Maal, og det gav
jo Tilgivelse for adskilligt, men ellers var
der ikke meget at rose ham for. Pol.*/iol937.

8.sp.3. -given, part. adj. [-|gi'v(9)n] (ænyd.
tilgiffuen, sv. tillgiven, oldnorsk tilgefinn;

egl.: som har givet (overgivet, hengivet) sig

til (en ell. noget), jf. fsv. giva sik til; sml.

10 hengiven) I) (nu kun (sj.) som efterligning

af SV.) knyttet til en person gennem venskab,

gunst ell. troskab; gunstig, velvillig stemt over

for; hengiven (I.2). Moth.G159. Hvor meget
Kong Knud haver været Geistligheden til-

given, kan sees af de store Fordele som han
indrømmede dem.Suhm.(KSelskSkr.lX.112)

.

en af kongens drenge, som var ham tilgiven

for mange modtagne drikkepenge, fiar/od.

DH.1.133. i brevunderskrift: (jeg) forbliver

20 Deres . . underdanigst tilgivne tiener. Langfe-

bek.Breve.290. jf.: (jeg) vil stedse holde mig
det for en Ære med en fuldkommen Til-
givenhed at henleve (osv.).smst.211. 2) f
forfalden (til en last, ekstravagance olgn.). Fin-
dis nogen at være . , til Drukkenskab, eller

anden Uskikkehghed tilgiven. DL.2—19—10.

smst.3—17—35. -giver, en. [-igi^var] (1. br.)

person, der tilgiver (3). Bagges.EE.37. Hol-
stein.GM.36. jf.:

*Godheds Brønd! Til-

30 giverinde!
|
Jomfru! Moder! Milde Kvinde!

JVJens.C.117. hun . . vendte (ikke) hjem
som den store Tilgiverske og ikke som
den resignerede Hustru. Buchh.Su.II.265.
-gjort? ?«»'• o,dj. (efter sv. tillgjord, no. til-

gjord; egl. perf. part. af gøre (sig) til (se

gøre I3.11J og tilgøre; C3, 1. br.) kunstlet;

affekteret; ogs.: kunstig skabt, opstadset olgn.

en tilgiort, fremmed og unaturhg Stræben
efter at individualisere sig. Molb.(Hjort.B.I.

40 39). Hvem kan . . mene, at saa kritiske

Aander som Poul Møller eller Heiberg havde
kunnet finde sig fortryllede af noget Paa-
taget eller Tilgjort (o: hos fru Rahbek) ?

Brandes.I.187. (hun) er friseret og draperet,

paa en eller anden Maade pyntet op og til-

gjort. Raae.TT.18. *Charmen som ikke er

tilgjort, men den rene Natur. Høeg&Rubow.
Overs.afOvidsFasti.(1945).54. \\ hertil Til-

gjorthed: følsom Tilgjorthed (Pol.^/itl894.

50 l.sp.3: sentimental Affektation^. Brandes.

VII.226. D&H.
til-gode, adv. se god 11. 4. f tilgode-

beregne, V. (jf. -skrivej tillægge (en et

beløb) som tilgodehavende, denne BetaUng . .

skal tilgode beregnes de i Søeetatens Tjene-

ste . . værende Landmilitaire. MR.1817. 59.

-gøre, V. [-igo'ra] vbs. -else (Samfundet.

^*/d900.1.sp.5. CSPet.Litt.597). (efter sv.

tillgodogora, til gora sig till godo, udnytte,

60 jf- gøre sig til gode u. god 11.4 ; 1. br.) ud-

nytte; drage fordel af. OpfB.W.446. (disse

vandhjul) kunne tilgodegøre indtil 80 å

86 pOt. af Yandkraiten.LandmB.III.383.
Rosenb.III.309. En vidt dreven SpeciaUse-
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ring kan kun tilgodegøres af store Virk-

somheder.KRiis-Hansen.Samfundsøkonomien.*
(1919).125.

II
m. refl. hensobj. EMøller.

Forudsætninger.(1894).259. man tilgodegør

sig de bedste Resultater af det nordiske
Sa^mkvam. StSprO.Nr.182.54. I. -haven-
de, et. [-iha'vana] flt. -r. (dannet til have
til gode (se u. god 11.4^ ell. substantivering

af II. -havende; jf. ty. guthaben; især Y)
pengebeløb, som man har til gode. Jeg vilde lo

ønske alle Creditorer deres Regninger og
Tilgodehavende betalt hos alle de forgyldte

St&a.deTe.Argus.l771.Nr.46.1. De Betalinger,

Danmark til Gengæld har haft at erlægge

for sin Import, har ikke kunnet afbalancere

Tilgodehavenderne. Pol.*^/i 1917. 5. sp. 2. bil-

ledl.: Kjerlighed . . er lige det Modsatte af

en Fordring, er et Tilgodehavende, hvortil

Gud forpligter Big. Kierk.IX.156. II. -ha-
vende^ part. adj. [-(haWana] (dannet som 20

et præs. part. (m. passiv bet.) til have til

gode (se u. god 11.4^; jf. I. -havende; især

T ell. emb.} især om beløb: som man har til

gode. min tilgode havende Løn.Wiwet.D.45.
sine tilgodehavende 'Penge.NPWiwel.R.120.
Den, som rømmer . . forbryder sin til-

godehavende Hyre.DanskKonsularinstruktion
1912.81. jf.: Ansøgning ora tilgodehavende
Tjenestefrihed. VorStand.l937.299.sp.2. -ha-
ver, en. [-|ha'v3r] flt. -e. (jf. I-II. -havende; 30

1. br.) den, som har noget til gode hos en; kre-

ditor. KiøbmSyst.1.98. Lefolii.Overs afCicero:

UdvalgteTaler. 1,3.(1853). 51. D&H. -kom-
mende, part. adj. (nu næppe br.) som
præs. part. til komme en til gode (se u. god
11.4^. Til (bruges) Naar Styreposten fore-

stilles som det, der er Regelposten beskik-

ked, tiltænkt eller tilgode kommende. //øj/s^.

S.195. II
om betaling: som tilkommer en;

som man har til gode; substantivisk: disse 40

Stabs-Officerer . . tillægge Liqvidationer
med det afgaaende Mandskab, og udbetale
dem paa Regimenternes Vegne det Tilgode-

kommende. MK. 1798.869. -se, V. (efter sv.

tillgodose; jf. se til gode (u. god 11.4^; sj.)

sørge for; tage sig af; fremme; varetage. D&H.
Af de indsendte Rekvisitioner kunde vi . .

ved Hjælp af forskellige . . Biblioteker

imødekomme c. 80 •/•• Resten er en meget
broget Masse, hvoraf en Del overhovedet 50

ikke kan eller bør kunne tilgodeses. JSo^en«

Verden.1931.154. man . . har Hensynet til

de Handlende og Beskæftigelsen at tilgodese

foruden Rygernes Interesser. Poi.'*/,/945./.

8p.6. -skrive, v. [-isgri'va] (m ell. emb.)

godskrive; kredUere. Tjene8tercgl.l26. Ijære-

bogf.Hceren8Menige.I.(1903).40. D&H.
t til-grave, v. vbs. -ning (vAph.

(1764). VSO.). 1) fylde, tildække ved gravning.

vAph.(1764). Amberg. 2) bearbejde (jorden) til to

plantning, saaning ved at grave. At tilgrave

et Bed til Plantningen. FSO. Jorden er til-

gravet. «m«<. -gribe, v. [-|gri'b»] (fnu)

efter sv. tillgripa; sj.) d. s. s. gribe til (ae

gribe sp.69**«-). Moth.T109. I Nutiden er

dette Hjælpemiddel (o: statsbankerot) fak-
tisk uanvendeligt . . Men hvad skal da til-

gribes i Stedet foi? Finanstidende.1920121.
1250. -grise, V. [-,grisa; ogs. -igri'sa] vbs.

-ning (Aarb Frborg. 1944.364). snavse, grise

til; ogs. om sløseri, aandelig, moralsk forure-
ning olgn. *De Gæster, du hædrer, dem hader
jeg!

I
De tilgriser Stuerne, tro du mig!

Blaum.AH.225. (chaufføren) mødte . . med
sin Bil i en . . tilgriset Forfatning. Jac^nd.
Er.III.45. et rent og modtageligt Sind, der
nu skal tilgrises af Sladder og Usselhed.
Gelsted.Gunnarsson.(1926).55. den Tilgris-

ning af det danske Sprog, som har grebet
saa stærkt om s\g.JMagnus.(BerlTid.*h
1936.Aft.7.sp.6). -gro, v. vbs. -ning (s. d.)

ell. (sj.) -else (VSO.). (ænyd. d. s.; jf.

-vokse; især i part. tilgroet (brugt som adj.)}

1) (nu kun dial.) blive større gennem organisk
vækst; om plante: Naar en Stamme er i sin

fuldkommen Væxt, saa tilgroer den aarligen

ungefehr en Tomme i Giennemsnittet i Tyk-
kelsen. OeconJourn.i767.393. Sæden er kien-

delig tilgroet. ySO. jf.: Nogle troer, at Tørv-
Væsenet tilgroer. OecMag. VI.305. \\ om le-

vende væsen: blive udvokset, fuldvoksen. Feilb.

2) t vokse fast (til), tilgroet støvknop,
støvknap, der er vokset fast til siderne af støv-

dragerne. CGRafn.Flora.1.64. 3) (jf. gro til

u. II. gro 3.8^ blive udfyldt ell. tildækket ved

groning. 3.1) om hvad der dækkes, udfyldes

af plantevækst ell. bliver mørkt, indelukket,

næsten ufremkommeligt p. gr. af uordentligt,

vildt voksende vegetation. Fiske-Parke, som
nu mesten tilgroer. PEdvFriis.S.202. (løv-

hytten) var . . næsten ganske tilgroet igien.

Oehl.Øen.(1824).III.274. Kæret er tilgroet

med Rør og Bukkehl&de.HCAnd.(1919).V
310. det stillestaaende Vand, der var ved at

tilgro. JohsSteenstr.HN.30. tilgroet (o: over-

groet m. søplanter, alger, muslinger olgn.)

Skibshund. Te^nil/arO. hun lod den (0: ha-

ven) ligge hen lige saa tilgroet, som den i

mange Aar havde vdiret.IsakDin.FF.454.

3.2) om del af legemet, der dækket ved vækst

af haar, væv olgn. Et tilgroet Saar. VSO.

II
om person(s ansigt). Brodersen.F.63. han

var en stille, ligesom tilgroet Mand, der

flere Gange sukkede ud fra et pragtfuldt,

brunt Fuldskæg. J3u<;Wi./''Z).732. 3.8) uegl

(uden tanke paa vækst), en Møtrik, der er

fuld af Maling eller tilgroet med Snavs.

LokomotivT. 1923. 249. sp.é. De Arkitektur-

former . . der maatte forekomme, er del-

vis blevet tilgroet af hel«; denne livlige

Pynt (af tæpper olan.). UnivProgr. 1942. 1.71.

-groning, en. vbs. til -gro. I) (nu næppe
br.) til -gro 1. Sædens Tilgroening. VSO.
2) til -gro 3. 2.1) (især Qj ell. fagl.) til -gro

3.1. Exemplcr oaa Søers oe Aaers Tilgroe-

ning. OccAfao.K/.326. Skibshundens Ttlgio-

ning. Skib8Mask.211. Paa Grund af Fjorofens

Tilgroning var Sejladsen sygnet hen. Ponl.

81*
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D.ll. konkr., om tilgroet (vand)areal. Den
Syd for Veien fra Gjøl til Hallager liggende

Tilgroning ud for Matr. Nr. 41a af Gjøl.

BerlTid.^*/il903.M.2TilU.sp.5. || hertil Til-

gronings-mose (o: mose, der dannes ved til-

groning af en sø, (vig af) aa olgn. Sal 'XVII.

323). 2.2) (1. Ir.) til -gro 3.2. VSO. I. -gran-
de, V. [-igron'e] (jf. III. grunde 1; ^, nu
I. hr.) om havn, sejlløb olgn.: blive mere
grund(t), fladvandet (og derved ufarbar(t)). lo

Bommel-Dyb . . er nu tilgrundet paa nogle

^tddåQr.Thaar.KS.337. (lægtere) bruges til

at lette de store (skibe) med i tilgrundede

lia.yae.HandelsO.(1807).94. II. -grande,
adv. se I. Grund 6.2. 1. -grand-liggende,
et. ((3, sj.) det, som ligger til grund for, danner

grundlag for noget, jeg . . begyndte at op-

stille hypoteser om kræfternes (o: natur-

kræfternes) natur og stoffets tilgrundliggende.

ADJørg.ER.68. II. O -grand-liggende, 20

part. adj. (ogs. i to (tre) ord, se Grund sp.

153*^^ — sj. -grunde-. JVJens.SS.51). som
ligger til grund for noget (se u. I. Grund 4.2^.

hvad der er det evig Tilgrundliggende maa
ogsaa ligge til Grund i enhver Yttring af det

Særlige. ZterA;./Z.i35. Brandes.111.77. Den
tilgrundliggende Legende (0: for et helgen-

spil). OFriis.Litt.199. -grænse, v. [-|grBn'-

sa] vbs. (nu 1. br.) -ning (Eilsch.Term.16.

vAph.(1759). VSO.). d. s. s. grænse til (se 30

II. grænse l.i-2^. Moth.T109. || nu vist

kun (især id) i part. tilgrænsende brugt

som adj. Eilsch.Term.16. Tilgrændsende Na-
tioner brugte lige Giengield mod de nor-

diske. Molb.DH. 1. 138. Den tilgrændsende

Stue var en stor Sa.lIng.EF.V71. Den til-

grændsende Ager.MO. overf.: N. M. Peter-

sen . . skildrer ikke blot Digtningen, den
skønne Litteratur, han inddrager de til-

grænsende Aandsvidenskaber og Naturviden- 40

skaberne i sin BehvinåUng.OFriis.Litt.lO.
\\

(nu næppe br.) i part. tilgrænset. Bjerg-

kjæden Buusbjerg . . sydfor tilgrændset af

et dyrket, velbebygget Lanåskah. Blich.

(1920).XXIX.85. -gyde, v. [-igy^aa] vbs.

-ning (Green.UR.l). (nu næppe br.) tilføre,

tilsætte (vædskc) ved at hælde i ell. paa.

Moth.T109. LTid.1725.612. efter at der er

rørt vel om med en Jernskee, tilgydes lidt

efter lidt _. . BerUneThlåat. MR.1837.165. 50

-gængelig, adj. [tel'gæti'ah, dagl. ogs.

te-] ijf. SV. tillgångUg, oldn. tilgengiUgr;

efter ty. zugånglich, afl. af zugang, se Til-

gang) I) om ting ell. forhold. I.l) om sted (ell.

genstand): som man (uden hindring) kan
komme, naa frem (hen osv.) til (ved at gaa,

klatre, køre, sejle osv.) ell. (om bjerg olgn.)

komme op paa, bestige. Moth.G59. En til-

gængehg Klippe. VSO. Kysten er ikke til-

gængelig (man kan ikke lægge til). Scheller. 60

MarO. let tilgængelig Redningsbaad.B/ÆT.
1.2) (1. br.) om vej: passabel; farbar. Vejen er

tilgængeUg. DcÉ!^. 1.3) om sted: som man har
lejlighed til, mulighed for at bese, besøge,

frekventere olgn.; som der er (fri) adgang til.

*Den Skole var . .
|
Tilgiængelig aliene for

de R\ge.Bagges.Ungd.I.32. Slottet er ikke
tilgængeligt for Fremmede. F»S'0. 1.4) om
ting: som er til at faa fat paa, komme i besid-

delse af, skaffe til brug. Werl.(Nord.Tidsskr.
f.Oldkyndighed.I. (1832). 287). tilgængelig i

Boghandelen (0: om bog, der kan faas hos
boghandlerne). S&B. de klassiske Forfatteres
Værker bliver (ved bogtrykkerkunsten) let til-

gængelige for det lærde Europa,. OFriis.Litt.

203. Tariffen skal være tilgængelig for den
rejsende. BicfeT. 1.5) som man kan opnaa ell.

tilegne sig. Skilsmisser iraellem Ægtefolk
vare hyppige og let tilgængelige. MoIfe.D^.
1.135. Embede tilgængeligt for (o: som kan
søges af) Mænd og Kvinder. BitfeT. || spec:
som man uden større hindringer, vanskelig-

heder kan forstaa, sætte sig ind i, studere.

Videnskaben er . . kun tilgængelig for Faa.
Mynst.Betr.1.8. det at en Forfatter læses

længe . . beviser ikke, at han hører til de
bedste, kun at han hører til de tilgængeligste

og mest underholdende. Brandes. F/.372. gøre
en Videnskab tilgængelig for Publikum.
Bl&T. (jf. tilgængeliggørej. 1.6) om ting,

materiale: modtagelig for en paavirkning; især

i forb. m. for. et stort Stykke Rugbrod
uden Smør, som han dyppede i en Vand-
krukke for at gøre det tilgængeligt for de
gamle Gummer. FrPoMisen.FiV.3i. dette me-
tal er saa haardt, at det ikke er tilgængeUgt

for bearbejdning med hammer
j 2) om per-

son. 2.1) som man kan faa adgang til at tale

med, ell. som man igennem samtale kan
komme i kontakt med; som ikke er afvisende,

tavs ell. indesluttet; imødekommende. Leth.

(1800).218. Kongen . . er tilgængelig og til

at faae i Tale for os Alle. CBernh.NF.IV107.
Efter endt Undersøgelse blev han (0: en
læge) dog noget mere tilgængelig. Poni.LP.
VIII.40. 2.2) som er i stand til at modtage
paavirkninger, indtryk (og ændre sig der-

efter); især i forb. m. for. Knud . . blev til-

gængelig for Christendommens Indflydelse.

Molb.DH.1.407. han er . . tilgængelig for

Paavirkning af enhver Art. RSchmidt.FO.9.
Indtil Udgangen af 1930 modsatte Kirken
sig Forbundet af frie Syndikater og stødte

derved mange tilgængelige Arbejdere fra sig.

HAPaludan.Sp.95. -gængelig-gøre, v.

[i-go^ra] (sj.) (bogtrykkerkunsten) har be-

gyndt at folkeliggøre Kundskaben, at tilgæn-

gehggøre den. Brandes.XI1.295. O -gæn-
gelig-hed, en. til tilgængehg l.i : Leth.

(1800). S&B. Blandingsforvarmeren . . er

kendetegnet ved . . Let Tilgængelighed for

Elteisyn. LokomotivT.1942.164.sp.l. || (1. br.)

til tilgængelig 1.3. museets tilgængehghed

om onsdagen. UnivProgr.1945.1.31 . || til til-

gængelig 2.1. (det danske folks) Velvillie,

Forekommenhed, Tilgjængelighed (Affabili-

tet) og Fnhed.Sibb.Grundlovsforhandlingerne.

(1866).9.
il

til tilgængehg 2.2. en Tilgænge-
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lighed for alle menneskelige Interesser.Gj/i6.

(1849).yi81. t -gætte, v. (ænyd. til-

giette) m. refl. hensobj.: gætte sig til. Holb.

Philos.III.6. min Fugl! af dine Dyder
|

Jeg mig nu tilgiette kand . .
|
At du vist

nok var en B.iin.Graah.PT.1.339. -gøre,
V. [-igo^ra] iglda. tilg(i)oræ, jf. æda. (præt.)

til giorJ)0, tildelte (DGL.I.34); især i part.

tilgjort (brugt som adj.; om den overf. bet.

se tilgjort^) I) (nu kun dial.) tilberede; i'o

bearbejde; nu især: bearbejde (ler- ell. tørve-

masse) ved æltning, (en) Handel-Stad, hvor

det heste Confect i gandske Europa bliver

til ^iort. Pflug.DP.206. naar (jordmarv) bli-

ver tilgiort med 011 . . bliver det siden saa

haardt, som en Steen.OecMag.I'K69. Rørene

(o: i kloaker) tættes i Mufferne med oppillet

Tovværk og tilgjort Ler, helst Biaaler.

LandmB.III.358. Feilb.(u. tilg']ort). Hedebo.

13. 2) (jf. gøre 1.7 ; 1. br.) tilsnavse med affø- 20

ring. et tilgjort Lokumsbræt. D&H.(u. til-

gjort/ I. -haand, en. {substantivisk anv.

af IL -haand; dial.) venstre side, halvdel, af

et spand heste. Hesten paa Tilhaanden. JJP

Prahl.AC.18. II. -haand, adv., adj. se

-haands. -haands, adv. og adj. ^-haand.
som adv.: Esp.351. Feilb. (u. tilhåndsj. som
adj.: EHHagerup.25. -haandet. som adj.:

JPPrahl.AC.16.18. Esp.351). (jf. til haan-

den u. Haand 2.i sa7nt u. II. til l.io; sml. ad-, 30

frahaands; dial.) I) som adv.: til venstre,

paa venstre side i et spand heste. Moth.TlOG.

At gaae tilhaands. i\/Z)L. Feilb. 2) som adj.,

om hest i et spand ell. om del af vogn, seletøj:

gom findes til venstre, i venstre side; nærmer;

ogs. brugt substantivisk, om hesten til venstre

i spandet, den nærmer. En tilhaands Hest.

MDL. *(Orestes) gav Tømmen til
|
Den fra-

haands Ilest, imens han holdt den tilhaands

stramt. Dorph.Sofokles.253. Husbonden var 40

endnu ikke ved Jorden, for Jens havde af-

spændt den tehaands Skagle. Aakj.VF.46.
allerede ved det første Slag kasted Hesten

sig heftigt over imod den Tilhaands, saa

Stjærten slog voldsomt imod dennes Skinne-

ben. sa.FR225. -hage, V. [-iha'qe] vbs.

-ning (Amberg.). {jf. glholl. toehaken; 1. br.)

fastgøre, paasætte v. hj. af en hage. vAph.

(1759). Efter saa at have tilhaget Kind-

kjæden, steg jeg op (paa hesten).SCBarth. 50

Livserindringer.1.(1900).259. -hamre, v.

[-|hara'r9] vbs. -Ing (Amberg. VSO. se oas.

ndf.). I) (1. br.) tilrede, mishandle med slag

(som) af en hammer, et mere tilhamret og

forslaaet Ansigt (0: paa en bokser) skal man
lede i^her . DagNyh.*ytl929.18.sp.l. 2) (især

fagl.) forme, tildanne ved hamring. Amberg.

MO. billedi: den tilhamring af stoffet, som
er sket, for at det fra en besyngelse i kvad
kan gå over til en fremstilling i s&g&.AOlr. 60

1)11.1.5. -handle, v. [-ihan'la] vbs. -Inj?

(LTid.1737.270). {ænyd. d. s. (i bet. 1))

I) (;/. -forhandle; især (D; jf.: „Talespr."

I't'vin.) erhverve, skaffe sig ved en handel.

stakket Fryd tilhandles
|
For lange Smer-

ten&aar.Blich.(1920).XVI.50.
\\ især i forb.

tilhandle sig (noget). En Courtisan giver
sin Velfærd bort for en Jomfruedom, som
en Jøde ikke vilde tilhandle sig for en Daler.
Holb.MTkr.285. saa vil vi see at tilhandle

os Dyret, imod at afstaae ham Obligatio-
nerne. Hetfe.Poei. 77.223. J. havde tilhandlet

sig (kikkerten) en Gang i sine unge Dage.
ThøgLars.FB.113. 2) (nu tiæppc br.) be-

handle, tilrede (haardt). Hesten . , gik med
saadan en Heftighed løs paa sin Fiende,

at han inden et Minut laae, fortraadt og
ilde tilhandlet, død paa Jorden. Kielsen.A.
81. -hang, et. {ænyd. d. s., jf. ty. zuhang;
sml. -hæng; gldgs., 1. br.) I) tillæg; appendiks;
anhang (1). Tabellen ved Tilhanget No. 2.

JMDalgas. De Reformeertes EtablissementiFri-

dericia.(overs.l797).18. (vers 3) udgør et

overmaade overflødigt Tilhang. EBrand.S.
204. (byen Vordingborg) har dog aldrig haft

videre Betydning og har egtl. kun været et

Tilhang til Borgen. Trap.«///.3i5. 2) (jf.

Anhang 2) samling personer, der ledsager ell.

(især) sliitter sig til en (som meningsfæller)

;

følge; tilhængere. Holb.UHH.IVlO. *jeg skul-

de aldrig selv
|
Havt nødig mine Planer her

at røbe
|
For dette feige Tilhang. /n«7.DZ>.//.

33. *Jord sig aabned, slugte Datan,
|
dæk-

kede Abirams THhmg. EBrand.S.201.
\\ (jf.

Anhang 3^ m. overgang til abstrakt bet.:

støtte, tilslutning (af meningsfæller olgn.).

samme CaUph fandt intet stor Tilhang,

hvorudover han stod fra sin Værdighed igien.

Holb.Hh.L156. Hvad kan det nytte-Læren,

der fandt Tilhang i store Kieae.EBrand.
(Pol.*^lil929.7.sp.5). -harve, v. [-jhBr'va;

-|ha'rvo] (landbr.) tildække (sædekorn olgn.)

ved harvning, paa sidste Plovfuur saaes Byg-

get . . Derefter tilharves og r\ildes. JPPrahl.

AC.32. Fleischer.AK.96. -haspe, t;. (1. br.)

fastgøre (vindue, dør) ved at sætte haspe paa.

en Rude, der var fastsommet udv., men
ikke tilhaspet. PoitttÆ."/,7922.5. -haven-
de, part. adj. [-jha'vana] (jf. II. til 36.1

;

nu næppe br.) om sejl: som er sat til, hejst,

oppe. Da han (o: fjenden) laae mi^ til

Louward — Vind Siden — paa to Pistol-

skuds Afstand, kunde jeg ikke komme til

at dreie til for ham, da den brændende Fart

og de da tilhavendo force Seil ogsaa hin-

drede mig deri. Iiorn.Mine.Uændehe.r.(1834).

98. -hele, v. [-.htMo] vbs. -Injf. {ænyd.

være tiilhellett, glholl. toehelen; nu sj.) om
saar: (vokse sammen og) læges, heles. Saarets

Tilhcling ved Sammonvoxning..S'<oc/:/If</i..S'.

65. Selv efter . . Ti I heling uf Trykskador

bliver der . . Kildcnlied tilbage hos Hesten.

LandmB.II.224. f -helle, v. {ænyd. til-

helle, -hclde, -hællo, -hæle; ;/. IV helle) m.

refl. hensobj.: godtgøre sin retmæssige adkomst

til (noget), (naar) den rette Ejermand ki«n-

der sig siden ved sit, og sig det lovligen til-

hæler. Z;L.5—3—38. f -hent©, v. {ænyd.
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d. s. i bet. 1) I) m. refl. hensobj.: hente hjem
(til sig); skaffe sig. han maatte ud fra Smaa-
land tilhente sig sit Krigs- og Mundforraad,
Thaar.KS.123. \\ m. h. t. noget ubehageligt:

skaffe sig paa halsen; paadrage sig. (kongen

havde) ey tilhentet Sig andet end den aller-

største \JtSLknemmelighed.Slange.ChrIY1371.

2) hente hid (til et sted). Den tilhentede Læge
undersøgte Saaret. FiSO. -hjemle, v.

[-ijæm'le] vbs. -ing (VSO. se ogs. ndf.). \o

(ænyd. d. s.; jur. ell. CP) godtgøre ens adkomst

til (noget); hjemle, tilsikre (en noget), dette

være nok til at tilhiemle denne Skribent . .

Ros. NyerupRahb.IY17. hos hende, hvem
alle Tilværelsens Magter have forenet sig

om at tilhjemle mig en lovlig Besiddelse af.

Kierk.V1.173. (vi kan ikke) tilhjemle vore

forfædre den tanke at solen var himlens . .

øie.Grønb.MM.118. \\ hertil Tilhjemlings-
ed, (jur., foræld.) ed, som ejeren af stjaalne 20

koster (i tilfælde, hvor der ikke var aflagt til-

staaelse) aflagde paa, at disse var frakommet
ham mod hans vidende og vilje. Pl.**fil800.§l.

JurO.(1934).147. -hjælp, en. {ænyd., glda.

(Suso.llO) d. s., oldn. tilhjalp, jf. glholl. toe-

helpe; vbs. til -hjælpe og hjælpe til; nu sj.)

hjælp; medhjælp; bistand; understøttelse; assi-

stance; støtte. Hvorvit mand hafver sig at for-

lade paa Churfyrsternes Tilhielp, det kand
Hans Kongel. Majest. i Danmark best self 30

dømme om.Slange.ChrlYlOOS. Den ene (fore-

stillingsmaade) antager, at Verdens Fornuft-
indretning er tilstrækkelig til at give os al

den Betryggelse, som virkelig findes i Til-

værelsen; den anden fordrer en Tilhjelp af

vilkaarligt Tilsyn.0rst.il.47. ofte i forb.

med ell. ved tilhjælp af: ved Tilhjelp af

nogen Øvelse kunde (han) nogenledes vel

besørge Livets ForretningeT.Engelst.Tale.

(1808).23. (gaarden) lod han . . bestyre af 40

sin Svigermoder med Tilhjelp af en Avls-

karl. Zieisen.J..i. med fornøden Tilhjelp af

velindøvet Bedidkgen.EJessen.RI.24. \\ ud-

vej; ressource. Qvæg-Avlingen er mere almin-

delig end Agerdyrkningen, og en bestandig
Tilhjelp, hvor der ei avles Korn nok.Wilse.
R.I.37. -hjælpe, v. [-ijæl'ba] vbs. -ning
(Amberg.), jf. -hjælp. (glda. tilhyælpæ,

glholl. toehelpen; nu sj.) hjælpe til (se hjælpe

2.1^. een hver . . kunde paa samme Dag og 50

Tid holde Randsagning, og tilhielpe, at

dette fyldistgiøris.DL.3—19—IS. Slange.Chr
IY833. Hvad der i hans faders tid var riget

fraganget, skal han med al troskab . . til-

hjælpe, at det frit og kvit kommer til Nor-
ges krone igen. Barfod.DH.11.9. -hjæl-
per, en. [-ijæl'fear] {glda. tillhielper(e)

; jf.

-hjælp, -hjælpe; nu næppe br.) hjælper; med-
hjælper; deltager (i en gerning). LTid.1724.
183. Medskyldige og Tilhielpere i Forræde- eo

riet. KSelskSkr.1.271. -hobe, adv. se u.

Hob 3.2.
II

hertil (nu næppe br.) ssgr. som
tilhobe-føje, forene, sammenføje (Kalk.IY
362. 8pectator.422. som vbs. -føjelse: vAph.

(1759)), -give, -regne, regne sammen (DL.
2—23—2), -samle, -sanke, samle (sammen)
(vbs. -sankelse: Viborg.(PhysBibl.VI.20)),
-sætte, -trække, sammentrække ^Musklernes
TiIhaabetrekning.LTid.i724.639J, se VSO.
Tilhold, et ell. f (jf. dog Feilb.) en

(Moth.H250. Brors. 95). [iteljhOTl'] flt. d. s.

{ænyd. d. s., fsv. tilhald, jf. mnt. toholt (i

bet. 1); vbs. til holde til ell. tilholde)

I) (jf. I. Tilstød^ det at holde til paa et

sted ell. hos en person; sted, hvor man holder
til; tilholdssted, vaad og ilde pløyet Jord,
giver et beqvemt Tilhold for Orm. LTid.
1762.326. Jeg havde en eneste Broder — han
opspurgte mit lønlige Tilhold og vilde med
Magt udrive mig af BieTget.Ing.EF.I.193.
Her er et ypperligt Tilhold for Ænåei.Baud.
Udv.Noveller.(1898).183. Blev en Kammerat
. . jaget af sin Plads og han var uden Til-

hold, var det med Føden det værate. Nic
Neiiendam.VY66. nu især i forb. finde
(Molb.Reise.III.81. Feilb.BL.7) ell. have
(et, sit) tilhold: Her er Slottet, hvor vor
Princefi haver sit Tilhold. KomGrønneg.Y203.
Røverne havde havt Tilhold hos os. HCAnd.
(1919).1.298. Ajs beholdt det gamle Stue-
hus for at have et Tilhold, da han giftede

sig. Elkjær.HF.50. \\ uegl. omendskiøndt det
4de Element Ilden eller Varmen, ey kand
egentlig siges at have sit Tilhold eller Cen-
trum her paa Jorden . . saa har dog Jorden
hos sig selv sin visse Ya.rme. LTid. 1727.86.
reformationens . . første stærke tilhold er

i Eusum. ADJ0rg.III.2il.
2) det at holde sig fast ved, støtte sig til

noget, ell. greb olgn., hvorved man holder sig

fast. Der gives dem, der spadserer paa en
svingende Raa, og det uden Tilhold, fiwc/i-

wald.Erindringer.il.(1829).41. jf.: Jeg følte

mig atter, som stødt ud i rum Sø, uden
Hjelp og uden Tilhold. IICAnd.ML.52. nu
kun (0) billedl.: holdepunkt; støtte. *Du est

mit Lys i Modgangs Nat . . |
Min Tilhold

naar jeg er forladt,
|
Og trofast Haanden rek-

ker.Brors.95. Naar Skriften betragtes som
det sikkere Tilhold, der afgjør, hvad der er

christehgt, og hvad ikke. Kierk.V11. 14. Por-

træterne ser paa dig, et stumt Selskab, Per-

soner og Aldre, som har udgjort en ikke saa

ringe Part af dit aandelige Tilhold. JFJens.
MindetsTavle.(1941) .87 . || om hjemmel (4.2).

dog er et sligt Ægteskab ligesaa unaturligt

som vilkaarligt og blottet for Tilhold i den
hellige Skhit.Kierk.il.64. Begge Opfattelser

er uden Tilhold i Teksten. Ludwigs.SS.11.68.

3) til II. til 45. 3.1) det at holde en til

noget, sørge for ell. kræve, at han forholder

sig paa en vis maade, ikke forsømmer sine

pligter olgn. Uden noget rigtigt Tilsyn eller

Tilhold i Hjemmet . . begyndte jeg at strejfe

om i Byen. Pont.D.43. \\ især (emb.): et til

en bestemt person rettet (skriftligt ell. mundt-

ligt) paabud om at forholde sig paa en vis

maade; spec. om et af politiet udstedt paabud
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til en privat person om at forholde sig paa en

vis maade, undlade noget olgn.; polititilhold.

i Mellemtiden overdrog man Befalingen over
Hæren til General F. B., men med lønligt

Tilhold om ei at foretage Noget uden Med-
virkning af Generallieutenanteme. Co</ianna
irsMemoirer.(overs.l859).292. han blev op-

kaldt paa Raadhuset ifølge et stikbrevlig-

nende Tilhold, som var sendt ham gennem
Avtoriteterne fra Udskrivningschefen her-

hjemme. Z)roc/»m.Z)G.75. En mundtlig Be-
faling, der gives i den Befalendes Navn af

en Officer . . skal adlydes . . Det samme
gjælder med Hensyn til de Tilhold, som
gives af Skildvagter og Patrouiller i Medfør
af deres Instrux. Tjenesteregl.63. ofte i forh.

faa, give tilhold fom ell. (sj.) til (Grønb.

SV215)): Tyende, som i Utide . . forlade

deres Tjeneste, blive efter Huusbondens
Begjæring ved Politiet at give Tilhold om
at vende ti\bsige.Anordn.^*/»1853.§13. Mig
synes, det er nok, han bliver jaget af Gaarde
og faaer Tilhold om aldrig meer at sætte
Foden paa Eders Grund. CiLJfoift.Am6.i7i.

(jeg) tilføjede udtrykkelig . . at Hensigten
ikke var at skade en Mand, men udvirke,

at han fik et Tilhold (o: for sin opførsel).

OlfRicard.(Pol.*'/il9n.2). 3.2) t i videre

anv. om (skriftlig) angivelse, meddelelse af
noget, især noget autoritativt, der tjener som
rettesnor; oftest om udsagn i lov, dom olgn.

alligevel (formeredes) den Jødiske Slegt,

eftersom mand ey nøye nok exeqverede Lo-
vens Tilhold. Lrid.i738.397. især i forh. som
efter lovens tilhold, under tilhold
af loven, i medfør, kraft af loven. Cit.1716.

(FalsUriana.86). de fornemmeste . . og
mærkværdigste Editioner af Skribenterne,

hvis Titel ikke paa Slumpelykke, eller af-

kortede, eller alieene efter andre Bøgers Til-

hold blive leverede. LTid.1756.272. Han skal

betale, under Tilhold af Loven. VSO.
til-holde, i'. [-ihrnra] vbs. -ning (s. d.),

jf. Tilhold, {ænyd. d. s., fsv. tilhalda, mnt.
toholden) I) (nu kun arkais., sj.) m. refl.

hensobj.: gøre krav paa (at faa) ell. tilegne

sig; forbeholde sig. den, som vil Bierne sig

tilliolde, skal med Eed bekræfte, at de ere

hans egne.DL.5—13—7. Stor-Fyrsten . .

kunde tilholde sig Rettigheden..S7ange.C/»r/F

55. Endvidere tilhoidt Kongen sig Over-
styret af Øens Kahstæder. Bornh.Samlinger.
XV (1924). 102. 2) t »«<»•••• holde til, bo

(el sted). vAph.(1759). 3) angive ell. paa-

byde noget. 3.1) (især emb., gldgs.) om per-

son: paalægge en at gøre noget; give pnalæg
om; formane (til); tidligere ogs.: holde en til

et arbejde, et sttidium olgn. Øvrigheden skal

tilhold«; deris Underhavende . . at komme
til Kirke. Z)L.6—3—2. »Saa blev jeg mod
Forhaabning da

|
Tilholdet at studere, f/o/é.

Skieml.Flr. Vi skulle frygte og elske Gud,
saa at vi ikke fratage vor Næste hans Hustru,

Tyende eUer Fæ, ikke afnøde ham dem eller

vende dem fra ham, men tilholde (1909:
holde^ dem til at blive og gjøre hvad de ere
skyldige. Kalek.§41. hun strengeligen til-

holdt K., ikke at overskride det af Daglig-
stuen og Salen bestaaende Territorium.
PHans.KK.19. 3.2) f m. tings-subj.: inde-
holde en angivelse, en autoritativ udtalelse,

et paabud olgn. saadanne Talemaader ere
kun blot en Avis-Stiil, hvor tilholder bruges

10 i Steden for melder, f. E. Breve fra Amster-
dam tilholde. Lrid.i756.35i. (de) sadte en
vis ringere Priis derpaa (o: paa apoteker-

varer) end Taxen tilholder. Seidelin.192.
*(jeg) lod mig saa underlig stænke,

|
I

Faders og Søns og Hellig-Aands Navn,
|

Som christelig Tro tilholder. Orundtv.Udv.
V.13. jf.: Sølvets Legering med Kobberet,
har en større særegen Tyngde end Legerin-
gens Forholdsdele synes at tilholde. vApA.

20 Chym.II.289. \\ især om befaling, lov, dom,
kontrakt olgn. samme Kongelige allernaadig-

ste befaling tilholdte, at Jeg uden ringeste

tids spilde skulde skynde mig. JJuel.450.

Da den roeskildske Fred var sluttet . .

hastede man med at opfylde alt hvad Freds-

fordraget tilholdt. Mall.SgH.109. han maatte
bøde med Liv eller Lemmer, som Loven til-

holdt. G'rund<t;.-Snorfe.//.295. ;/..• de (vilde)

faae den Straf, som Rigsretten tilholder.

30 CBernh.V48. -holder, en. [-ihml'ar] (jf.

mnt. toholder, tilhænger} I) (efter ty. zu-

hålter (zuhalter); til holde til (se IL holde

44.6 slutn.); sj.) soutenør; alfons. Tænk paa,

hvilke Raaheder de offentlige Fruentim-
meres Tilholdere i Berlin gøre sig skyldige i.

FlensbA.^*/il895.1.sp.l. smst.**lil907.3.sp.5.

2)^ om forsk, indretninger, redskabsdele, hvor-

ved noget holdes fast ell. paa plads. Tilholdere.

Træ, der temporairt paaspigres, for at samle

io de flere Dele af en Ting ved Skibbyggeriet.

Ex. Et Spa.nt.Harboe.MarO. der (er) til

Fingerbjælken (paa en slaamaskine) boltet

Tilholdere . . der tvinge Knivene nedad.

LandmB. 1.630. Beslaaning (af vinduesram-

mer) med eller uden Stjerthager for Til-

holdere og Stormkroge. Arbejdsløn.9. Naar
Chaufføren (paa bussen) trækker Skyderen
tilbage, aabnes Døren, der ellers holdes fast

af en saakaldt „Tilholder". Pol."U1939.12.

50 8p.5.
II

apec.: del af en laas, der fastholder

rigelen i forsk, stillinger ved med sin huje at

gribe ind i hak paa rigelen (jf. -holdning^.

'NordConvLex.V557. Værkt.50. || hertil Til-

holder-Iaas, laas med tilholder, og beteg-

nelser for redskabsdele, især for dele af en laas,

som Tiiholder-bøjle, -hage, -hak, -lap,

-nøi^le (s: nøgle til en tilhuldrrlaas), -Htift

og (paa en presse) Tilholder-bord, -fje(de)r,

•plade, -ramiiiH, -værktøj (se Dabng
60 TeknO.). -holderi, et. (jf. -holder 1; sj.)

alfonseri olgn. FlcnsbA.*/il906.2.sp.4.*/i»1908.

3.8p.6. t -holdemke, en. (;/. -liolder 1

og ty. zuhaltcrin) elskrrindr; samleverske.

OeconJourn. 1758.303. f -holdninfy en.
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I) vbs. til tilholde 2. jf.: (et) fast Til-
holdningspunct./S't66,P./.i(?(?. 2) (efter

ty. zuhaltung) tilholder (2) i laas. Hal-
lager.229. -holds-mand, en. (til Tilhold

3.2; poUti-spr.) person, der har faaet et

polititilhold. BerlTid.*'/*1935. Sønd. 15. sp. 1.

-holds-protokol, en. (til Tilhold 3.i

;

politi-spr.) protokol, der føres af politiet over

de udstedte polititilhold. Cit.l935.(OrdbS.).

-holds-punkt, et. (til Tilhold 2; sj.) lo

holdepunkt; støttepunkt. Den uendelige Ab-
straktion faaer et Tilholdspunkt bag ved
sig. Kierk.V1.163. -holds-sted, et. (til

Tilhold 1 ; især tS) sted, hvor et levende væsen
holder til; nu især om sted, hvor man op-

holder sig midlertidigt, har søgt tilflugt, holder

sig skjult olgn. Jerusalems Indbyggere ginge
til ham (o: Johannes døberen) for at lade
sig underviise og døbe udi Jordans Flod,

hvor . . hans Tilholds Sted veiT.Holb.Kh.8. 20

Dog have vi endnu Klostere, men af en anden
Indretning. De ere Boeliger og Tilholds-

steder for Enker eller ugifte Fruentimmer
af høiere eller lavere Stænder. Mall.SgH.653.
Her havde . . været et Tilholdssted for et

Samfund af Sørøvere. Molb.DH.1.326. et Til-

holdssted for Hyæner (1871: Dragers Boligj.

Es.34.13(1931). Byen var et Tilholdssted

for Missionen, ^aZ>ons./S.32. -hugge, v. vbs.

-ning (i bet. 2: EPont.Atlas.III.173. Soph 30

Mull.VO.35. ForstO.). (ænyd. d. s. (i bet. 2),
mnt. tohouwen) I) f hugge pludseligt og med
kraft; hugge til. vAph.(1759). 2) hugge (noget)

i (rette, passende) form. Du seer heraf . . at
man i vor Tiid vel kand . . tilhugge Tøm-
mer og oprette Stillager til et almindeligt
Monarchie, men at Bygningen neppe vil

komme til nogen Fuldkommenhed. IfoZ&.Æp.

1.30. en tilhuggen Kampesten. Gt/rLemc^e.S'.

III.145. Tilhug (1871: udhugj dig to Sten- 40

Mer.2Mos.31.1(1931). overf.: han havde
sit Væsen imod sig, han var for fremfusende,
for raat t\\\mgget.JørgenNieXs.DH.55. -hug-
ger, en. person, der tilhugger (2) noget. Am-
berg. jf.: naturlig afrundede Stene . . med
kjendelige Slagmærker i begge Ender; at
de have været anvendte som Tilhugger-
stene eller Slagstene, er . . sandsynligt.

SophMiill.V0.164.
-f -hverve, v. vbs. -ning

(Slange.ChrIV.867). {ænyd. d. s.) skaffe ved 50

hvervning; hverve (til en tjeneste, især: sol-

datertjeneste), u-agtet de mange (0: soldater)

hånd (o: Torstenson) hafde mistet, var dog
immer et stort Antal blefven tilværfvet.

Slange.ChrIV.1251. Gardere, der bleve ii\-

hwervede. MR.1850.1. Qj -hviske, v. vbs.

(sj.) -else (Stavnstrup.DS.49) ell. -ning
(Amberg.), meddele (en noget) med hviskende
stemme; hviske (noget) til (en). I Usynlige,
som stundom tilhviske os Fremtidens Hem- eo

meligheder. JSagfges.L./.S. en sagte Stemme
af Saxos og af Snorros Aand tilhviskede mig
glemte Ord fra B.eåen-0\d.Grundtv.Vdv.III.
624. Paa Trappen fik han Ulykken til-

hvisket af en K&pellan. Bang.T.266. (han)
tilhvisker ham et Par Ord. Soya.HF. 29.

CP -hylle, V. [-ihyl'e] vbs. -(ii)ing (s. d.).

helt dække, skjule noget ved at indhylle det;

hylle til. Moth.T109. det tilhyllende Klæde-
bon er forskjelligt fra den Person, som det
bedækker. Heib.Pros.II. 75. (Elias) tilhyllede

(Chr.VI: omsvøbte^ . . sit Ansigt med sin

Kappe (1931: hyllede . . sit Hoved i sin

Ka,Tp]pe).lKg.l9.13. En svær Taage tilhyllede

os og sinkede os en I)e\.FrOpffer.BV82. re.fl.:

Dydens Genius tilhyller sig og sukker.

Lund.ED.94. *Barm! blufærdige Barm, som
strengt dig tilhylled. Ing.RSE. VI.204. Da
tog hun sit Slør og tilhyllede sig (1871:
skjulte sig). lMos.24.65(1931). \\ billedl.

Skriftet er jo endnu tilhyllet og masqueret
(0: udgivet anonymt). LTid.1756.139. Skulde
jeg . . tilhylle den sørgelige Sandhed med
undskyldende Ord? Mynst.Betr. 1.241. (han)
fremstillede med oratorisk Styrke Teorien

om Viljens Ikke-Frihed, idet han ikke til-

hyllede, at Folk af modsat Anskuelse led af

fremskreden Idioti. JørgenNiels.DH.47. refl.:

I den langsomme Forvandling af Sverig fra

et Stykke Sibirien til et Stykke Grækenland
staar (en Venusstatue af Sergei) som et

meget besynderUgt Monument; det er Aan-
den fra Sibirien, som tilhyller sig med
den græske '^øgenh.ed.JLange.ST.61. -hyl-
ning, en. [-ihyl'nen,] (nu sj. -hylllng.

Molb.HO. VSO. se ogs. ndf.). (1. br.) vbs. til

-hylle; ogs. konkr., om hvad der tilhyller

noget. Conrad saae en tæt indhyllet Dame . .

Han (saa) Hanne udvikle sig af den dunkle

Tilhylning (0: rejseklæderne). Gylb.(1849).II.

138. billedl.: uden alle Omsvøb og Tilhyl-

linger. jRasTO»9ør.ilfL.i7i. Al Tilhylning og

Forfalskning af Virkeligheden . . er en Brøde.

VVed.RF.20. -hæfte, v. vbs. -ning (s. d.).

(f3 ell. fagl.) fastgøre ved hæftning; hæfte fast

til noget andet (som et appendiks olgn. til

det); hæfte til (se u. II. hæfte 2.4j. Tilhæfte

med Sipænde. vAph.(1759). Bindesaalen til-

hæftes paa den ovenfor beskrevne Maade.
Skomageren.(1832).112. Mange Lys, Larm
og Raab! . . en Bagagevogns hvinende Rul-

len, mens den blev trukken hen ad Perronen

;

Stødet af tilhæftede Yogne. Schand.SB.61.

II
uegl. Til den sidste Del af Jammersmindet

knytter sig en tilhæftet Udtalelse af Leonora

Christinas EeiSind.JLange.I.370. især (fagl.)

m. h. t. legemsdel, plantedel, landsdel olgn.:

Skjoldformet (peltatus) er et Blad, hvis Stilk

er tilhæftet indenfor Ésinden. Lange.Flora.L.

Hos andre (insekter) snører den (0: bag-

kroppen) sig skarpt af imod Bagbryststykket,

til hvilket den kun synes tilhæftet i et Punkt.

(Denne bagkropsform) kalder man . . „til-

hæftet". Berghs. ilf;S.*/.22. Den anden Slags

Halvøer har oprindelig været Øer og er ved

Udfyldning eller Hævning af et skillende

Havomraade blevet forenet med Fastlandet.

Man har betegnet disse som tilhæftede Halv-
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øeT.Steensby.Geogr.123. -hæftning^, en.

(Q) ell. fagl.) vhs. til -hæfte; ogs. (mere)
konhr., om det sted, hvor noget er hæftet til,

ell. om den tilhæftede del. vAph.(1759). Herre-
cykle . . Bagskærmen repareret . . ved Til-

heftningen til B&gstelsTøTet. PolitiE.Kosterbl.

^^/*1924.2.sp.l.
II

tiegl. Dragtbrusken, som
. . med sit forreste, nederste Hjørne tager

TiJhæftning paa Uovhenshiørnet.Grunth.Besl.
18. Der er f. Eks. en banal og barnlig Tendens
til at manøvrere saadanne romantiske og
fomemtklingende Stavelser som „Stjerne" —
„Lilje" . . o. s. v. sammen med en uvedkom-
mende Tilhæftning og mene, at det saa slaar

Rod i Bevidstheden som Navn (o: efternavn).

Pol.^*/tl934.11.sp.4.
II

hertil Tilhæftnings-
flade (HVClaus.DL.29), -sted (VSO.) ofl.

-hæg^te, V. vbs. -ning (Amberg. VSO.).
I) hægte fast til noget; sammenføje med noget

V. hj. af hægte olgn.; billedl.: føje som et

appendiks til noget. Moth.T109. Skiørtet kan
tilhægtes Livstykket. VSO. en tilhægtet vogn.
De derovre.(1912).90. 2) (1. br.) lukke ved at

hægte sammen. En tiJhægtet Kaabe.FSO.
-hælde, v. [-ihæl'a] vbs. -nin^ (Amberg.
VSO.). (nu sj.) tilsætte (vædske) ved at hælde.

Kiedlea tages nu af Ilden, og lidt efter lidt

rilhældes . . Terpentinolien. iJfÆ.iS37.i65.

Noget Vand skal tilheldes Vinen. F.S'O.

-hæle, V. se -helle. I. f -hænde, v. {ænyd.
tilhende; vel efter ty. zuhåndigen, se tilhæn-
dige) I) overlevere; overbringe; tilstille, de . .

dem tilhændende Brevpakker. Mi?.i8i0.565.
Taus overleverede jeg Brevet og bad derpaa
at tilhænde Søsteren det. RUss.U.29. 2) m.
rpfl. hensobj.: skaffe, erhverve sig. Jeg har til-

torn viiset, hvorledes Græv Hans ved et

Fordrag med Ludvig Albertsen Marsks Ar-
vinger tiihændede sig Ska.&ne. Holb.DH.1.419.

II. -hænde, adv. se u. Haand 12. lo.
||

hertil f ssgr. (verber; især brugt i perf. part.)

om tilhænde-brln^e, bringe hen til (og
overlevere til) en person; tilbringe (Klevenf.
R.I.HO), -^ive, give en i hænde; overlevere

(Gram. Breve. 14), -komme, (jf. komme til

hænde u. Haand 12. lo^ komme en i hænde
Z' Deres Høyærværdigheds trende (breve) ere
mig med Posterne tilhændckomne.Oram.
Iireve.2. Grundtv.B.II.326. MR.1854.135).
t -hændifi^e, v. {ænyd. tilhendige; efter

Uj. zuliårifli^jcn) I) d. s. s. 1. -hænde 1.

l/rid. 1767.304. af sidste Blad er mig ingen
if de belovede Nummere tilhændiget. Mic/t.

fl920).XXXI.84. 2) d. s. s. I. -hænde 2.

Caravanerne bragte de Indiske . . Vahre til

Aleppo udi Syrien, hvor de Franske tilhæn-

digede sig dem.Holb.DH.il. 739. -hænff,
•'t. {ænyd. tilheng, ;/. ty. zuhang; sml. -hang,
-hænge) I) f til -hænge 1: gardin olgn. til

at trække for vinduerne (om aftenen). deMeza.
Krig8-Dagbøgerl849-51.(1928). 248. 2) til

-hamge 2: hvad der hænger fast ved ell. er

jorbundet med, føjet til noget (hoveddelen), især

-om rn udvidelse, et tillæg til delle . 2.1) (sj.)

om ting, genstand, der er hængt paa ell. i noget,

især som smykke (sml. Anhænger 2). en uægte
Uhrkjæde med store Signeter og andet Til-

hæng, Alt forlorent. iS'c/»ond.S'/'\256. 2.2) (jf.
Hjernetilhæng; anat.) om legems-, organdel;
vedhceng. som et Firben, der er løben fra sin
Hale. Det kan nok leve sit Liv uden dette
Tilhæng. PoL'/ioi908.5. det orm(e)formede
tilhæng, se ormeformet 1. 2.3) (nu 1. br.) om

10 hvad der hører til ell. er føjet til noget andet
som en (mindre betydningsfuld) udvidelse, et

tillæg; appendiks; vedføjelse; supplement
\\

i al alm., i reglen som udtr. for, at noget er

underordnet, mer ell. mindre overflødigt ell.

betydningsløst i forhold til noget andet. Kors-
havn med een Bye er ligesom et Tilhæng ved
Avernakke og foreenes dermed formedelst
en smal }ia.\s.EPont.Atlas.in.604. (mytolo-
gien) skulde . . blive et Tilhæng til Filolo-

20 gien. Vodskov.SS.135. Det sølle Slæbeskrog
(o: en ægtemand) havde overhovedet aldrig

været andet for Folk end et Tilhæng til Lone.
Pont.SM.30.

II
m. h. t. sproglige forhold. Naar

Infinitivus enten med eller uden tilhæng er

S\ih]ectum.Høysg.AG.166. FDyrlund.TN.334.
Det er muligt, at Hertugdomme uden Til-

hæng af noget andet Navn, men brugt i Be-
tydning Land kan træffes fra . . gammel
Tid. Thorsen.Afh.1.43. dette tilhæng (o: den

30 bestemte artikel) .Jesp.MFon.^155. \\ om til-

føjelse til litterært arbejde, tillæg, supplement
til skrift olgn. I Tilhænget om den Menniske-
lige Fornuftes Tilstrekkelighed i Religionen

forsvarer Author sin forrige Discurs om
samme Materie. Lrtd.i733.ii2. EPont.Atlas.

11.431. Dette sidste Vers turde være et senere

Ti]hxng.SvGrundtv.(DgF.III.26). 3) (nu
1. br.) til -hænge 3: skare af tilhætigere, følge-

svende; parti af meningsfæller, der slutter sig

40 til en; ogs. (ofte m. nedsæt, bet.): personer,

der holder sammen med en, udgør ens familie,

omgangskreds osv.; slæng; undertiden (især i

forb. som finde, vinde tilhæng^ m. overgang

til abstrakt bet.: tilslutning, støtte (af menings-

fæller, hjælpere olgn.). (han) resolverede . .

omendskiønt han havde ikkuns et lidet Til-

hæng, at forsøge ved Krig sin Lykke. Schous-
bølle.Saxo.316. Den Plage kommer til, at

jeg skal trækkes
|
Med denne Fremmede og

50 hendes Tilhæng. Hrz.XV1.81. Knuds misfor-

nøjede frænder fandt villigt tilhæng i Jyl-

land.ADJørg. 1.376. et Par Bænke, hvor Pi-

gerne fra Hoimensgade og deres Tilhæng
holder til. Pol.*^/»1913.5. Lange manglede
Hoycns Evner som Selskabsmand og til i

den selskabeiigo Umgang at vinde stort

Tilha:ng.GadsMaa.l934.388. -hæn^e, v.

[-|hærv'e] vbs. -ninjf (i bet. 2.i: SjællJernb.

Slal.7), jf. Tiihænif. {frnyd., glda. tilhenge,

M mnt. tohangen) I) (1. br.) dække, skjule

ved al hænge noget over, trække gardin for

olgn. hendes Vinduer ere altid, Dag og
Nat, tæt til\ittingte.Dagbl.**/*1872.Till.l.8p.4.

den store Sal med Familieportræter paa

-XXIII. Bentrykt "/« IM« 82
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Væggen og silkebetrukne, tilhængte Stole

langs disse.MReinhardt.FE.11.59. 2) hænge
ell. føje til noget andet (hoveddelen). 2.1)

(fagl.) hænge noget fast ved, koble noget til

noget andet, (fyrbøderen) tilhænger . . Ma-
skinen. SjællJernb.Instr.f.Fyrbødere. (1855). 6.

DSB.Vakbr.5. 2.2) (nu 1. br.) tilføje som til-

læg ell. supplement, den tilhængte Afhand-
ling om de Romeres Bibliotheker. LTid.
1755.64. I efternavne bruges „søn" og „dat- lo

ter" tilhængt faderens navn.Thorsen.Afh.il.

13. 3) (jf. hænge til en u. hænge 7.6 ; nu kun
spøg., sj.) slutte sig til, holde fast ved (en);

være ens tilhænger, tilbeder, følgesvend olgn.

hvo som tilhenger (1819: hænger ved; 1907:

holder sig til^ skøgen, er eet legeme med
hende. lCor.6.16(Chr.VI). Kayseren og de
hannem tilhængende Stdender. Slange.ChrIV
1213. Inderen fralagde sig sin Mesterværdig-

hed og bad sine Tilhængere om at tilhænge 20

noget andet end ham.ERode.LivetsEkko.

(1944).153. t -hængelig-hed. en. (efter

ty. anhånglichkeit) tilbøjelighed; hang; ogs.

(jf. anhængig 1, tilhængig) om tilhængeres

tilslutning og trofasthed (Leth.(1800)). Lønlig

Kummer, eller indvortes Tilhængelighed til

det Sandselige, holder Sjelens Kraft bunden.
LEft.1793.313. -hænger, en. [-,hæii'9r]

af) -hængere. Matth.23.15(Chr.VI). Trojel.

1.48). {ænyd. tilhengere, -hangere, mnt. to- 30

henger; jf. -hæng 3, -hænge 3; sml. An-
hænger 1) person, der slutter sig til en (der

kæmper for et maal), et parti, en tro, mening,
idé olgn. som meningsfælle, støtte olgn.; tid-

ligere ogs. om person, der hører til ens følge,

omgang, staar i afhængighedsforhold til en
olgn. Jøder, og Jøders tilhængere (1819:
VioselyteT). Ap0.2.11(Chr.VI). jeg vil øde-

legge ham (o: magister Stygotius) med hans
Tilhengere, og Tilhengers Tilhengere. Holb. 40

Tyb.YS. mig (0: Saxo), hans (0: Absalons)

ringeste Tilhænger og Tiener. Schousbølle.
Saxo.e2^. Der var ingen ny eller paany op-

dukkende Lære, hvis Tilhænger han ikke

blev saagodtsom i samme Øjeblik, som den
traadte irem. Goldschm.V111.71. jeg er . .

Modstander af enhver Politik, der begun-
stiger Tilhængere af en bestemt Konfession.

Schand.O.I.182. jf.: Han var . . ingen Til-

hænger (0: ynder) af den gamle Baronesse. 50

Anderseniana.Y,1.(1937).25. j| hertil: Til-

hænger-kreds, -skare ofi. samt (1. br.) Til-

hænger-inde (Rahb.ProsF.I.213. Brandes.
IY.118). t -hængig, adj. {ænyd. tilhengig;

efter ty. anhångig, se anhængig
; jf. Tilhænge-

lighed) som slutter sig til en, er tilhænger af

en; ogs.: gunstig, velvillig stemt over for. Nor-
farerne, hvilke de i Henseende til den Cre-

dit, som gaves dem, havde giort sig Tilhæn-
gige.Holb.Berg.220. de Islandske Kiøbmænd eo

og andre Leverandeurer vare ham (0: Korfits

Ulfeld) gierne tilhaande og besynderlig me-
get tilhængige. Slange. ChrIY 1266. -hæng-
sel, et, (1. br.) en. (efter ty. anhångsel; jf.

-hængsle samt Hængsel 3) I) (jf. -hæng 2.2;

bot.) betegnelse for udvidelser af forsk, form
uden for en plantedels normale omkreds; ved-

hæng (appendix). Drejer.BotTerm.132. Lange.
Flora.LIV. Biosteret . . med vingeformede Til-

hængsler. Rostr.Flora.I.^*(1925).164. 2) (sj.)

d. s. s. -hæng 2.3. de danske Vælgere kunde
synes at maatte føle sig som et Slags Til-

hængsel til første Kreds (a: valgkredsen

Haderslev-Aabenraa). FlensbA.*^/tl893.1.sp.2.
Krigsberedskab (er) formentlig . . en uad-
skillelig Tilhængsel til enhver Stat. £^Brand,
(Pol.*yil928.9.sp.5). -hængsle, v. [-,hæii'-

sla] ^ forbinde med, fastgøre til noget v. hj. af
hængsler, (vaffelapparatets) anden, tilhængs-

lede Halvdel. (rasZ.i2.sp.2. f -hævde, v.

vbs. -else (Amberg.). (ænyd. d. s.) især. m.
refl. hensobj.: tilegne sig ved hævd. vAph.
(1764). Høysg.S.86. Leth.(1800). tilhævde
sig enEiendom, en Rettighed. YSO. f -hæv-
delig, adj. (til -hævde^ som kan erhverves

ved hævd. vAph.(1764). YSO. -hør, et.

(ænyd. tilhøre, tilbehør (Huitfeldt.Friderichl.

(1597).277), jf. ty. angehor, zugeh6r(e); til

tilhøre) I) (nu næppe br.) til tilhøre 1: det

at høre (velvilligt) paa noget; gehør (3). De
evangeliske Fyrster aflagde fra deres Side

„underdanig og venlig Taksigelse for det

naadige og velvillige Tilhør" og ansøgte i

Underdanighed H. Maj. (osv.).HNClaus.Den
AugsburgskeConfession.(1851).14. 2) O til

tilhøre 2: det at være knyttet til, høre til ell.

ind under noget (fx. som ejendom, som del,

medlem osv. af noget), min Overtydning, at

mit snævrere Hjemlands Tilhør til Tyskland
var utilbørligt. Cit.l920.(ThyrasYold.l942.61.

sp.l). Genstandens Tilhør er det indre usyn-

lige Retsforhold, der varigt knytter Gen-
standen til et Menneske. VindingKruse.E.585.

II
oftest i ssg. THhørs-forhoId (jf. Statstil-

hørsforhoW;. DagNyh.''>/xil913.Till.l.sp.4.

Masser af Mennesker, der slet ingen Gavn
eller Glæde synes at have af deres Tilhørs-

forhold til Folkekirken. OGeismar.(Pol.*U

1932.11.sp.2). 3) (1. br.) til tilhøre 2(2):

hvad der hører til ell. sammen med noget

(hoveddelen). 3.1) tilhørende ejendom, land-

omraade olgn. Krønikeskrivere have kunnet

ansee Øen Femern som et Tilhør til Hol-

steen.UnivProgr.1854.11. 1. Høvdingerne raa-

dede for (domsretten), og Kirkerne var Til-

hør til deres Gaarde. Ottosen.YH. 1.307. 3.2)

hvad der hører med til noget som udstyr, sup-

plement, tilbehør olgn. et Huus med alt sit

Tilhør. vAph.(1759). jeg henviser til tekst-

aftrykket med tilhør. FDyrlund.(Dania.III.

364). Molesserne (o: en slags versefødder) og

det øvrige Tilhør . . som han endnu havde

brugt i nogle gæve Soldatersange. YilhAnd.

Litt.II.774.

tilhøre, v. ['telihøJraj -te (tidligere ogs.

skrevet -de. LHøyer.G.ll. Grundtv.Udv.Y

161) ell. t -ede (Holb.JH.1.434). vbs. (sj.)

-else (vAph.(1764)) ell. -ing (s. d.), jf.
Til-
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hør. {glda. ti(i)lhøræ, æda. telhoræ, være pas-
sende (DGL.VIII.71), »»n<. tohoren

;
y"/. høre

til u. høre 2.5 og 11.9)

1) 07- ^y- zuhoren; nu sj.) lytte; høre til.

Pflug.DP.1091. Hun sin Skiebne ham for-

tæller.
I

Taus tilhører stille l.Mnå.Oehl.XXlV.
85. hun (vendte) atter Blikket op til Præsten,
og tilhørte nu Talen med hele sin Sjels An-
dagt. Kierk.V1.134.

II
part. tilhørende.

Den tilhørende Menighed bevægedes ved
hans Tale. F50. (han) forholdt sig nærmest
tilhorende og hetr&gtende.Egeberg.M.118.

2) 07- ty- an-, zugehoren) angivende for-
bindelse, sammenhørighed, tilknytning.
2.1) (delvis som billedl. anv. af bet. 2.5^ i al

nlm.: være knyttet til ell. forbundet med (noget);

især: være knyttet til et sted, fordi man ell.

noget stammer derfra, har sit hjem(sted) der,

ell. til en tid, i hvilken det historisk ell. m. h. t.

præg hører hjemme. *(han) tilhørte Verden,

I

Alt før han hørte Fædrelandet til.Heib.

Poets.(1848).V111.180. *vi høre end Dig
sige:

I
„Børn tilhøre Himlens Rigel'Tmw.

AP.252. Mine Tanker tilhørte atter Nutiden.
Bergstrøm.KD.lll. Den ældre Omlydsperiode
. . maa tilhøre Tiden 600—100. Brøndum-
Niehen.GG.1.109. det tilhører fortiden, sa-

gaen (se u. Saga 3.2), det er noget forbigan-
gent.

II
angivende forekomst ell. brug i forbin-

delse ell. sammenhæng med noget. Vi hellige

dens (o: kirkens) Skib og Kor,
|
Dens Døbe-

font og Alterbord:
|
Guds Ord de skal til-

høre ! 6VMnd<i;.5S'./r329. slige piqvante Gha-
racterer (maa) tilhøre Folk af Stand . . og
ikke Saadanne, med hvem ingen Bonde
spiser af Fad. Blich.(1920).XIV203. Melo-
dien tilhørte en af Mendelsohns Lieder ohne
^OTte.AndNx.PE.1.2. 2.2) høre sammen med
noget som udvidelse, tilliggende, tillæg, til-

behør osv. til det. (vævene) samt Rokker og
Hasper . . og andet Mere, som tilhører.

Penia.1806.S80. den Gaard, som Laden til-

hørte. fi/ic/i.C/920;.XY96. Cigar- og Vin-
handel . . er til Salgs straks. Der tilhører

en 4 Værelsers Lejlighed. Poi.»'/,J920.9.sp.6.

II
nu især i part. tilhørende. Frederiksværk

og tilhørende Egne. MR.1801.1. Almindeligt
Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark
med tilhørende Bilande. Erslew.(bogtttel.l843).
(gaarden) med sin tilhørende Besætning.
VSO. Ekron med de tilhørende (Chr.Vl: til-

li'>rii(e; 1931 afvig.) Stæder. Jos.15.45. Smaa-
liiii' med tilhørende Frugthaver. Pon<.G'.4. i.

^Hhslantivisk (jf. \. Tilhørende 2): hun . , satte

Koppen paa en Bakke, skjenkede Theen,
.serverede det Tilhørende. /CterAr.F/.S/. 2.3)

indgaa som del af, led i et hele; falde ind un-
der, være indbefattet i, regnes med til noget;

høre med til, ind under, kun Børn af en Moder,
der hører til samme Kaste, som Faderen,
tilhorer denne Kante. Molb.F.203. jeg vil ikke
tilhøre mit Folks Vor&gtere. Gylb.V 1.48. Folk
fra alle Samfundslag, fra alle politiske Par-
tier eller for unge til at tilhøre noget Parti.

BerlTid.*ytl945.Aft.6.sp.l. part. tilhøren-
de: Denne smalle Kyststrækning er opfyldt
med Bjerge, tilhørende Libanon. Ørst.V1. 185.
2.4) (nu næppe br.) være beslægtet med; være
forbunden ved slægtskabsforhold. Dit Barn til-

hører dig nærmere end nogen anden. VSO.
hans næste Slægt, som ham næst tilhører

(1931 afvig.).3Mos.21.2. part. tilhørende:
Den mig nærmest tilhørende Slægt. FSO.

10 2.5) ejes, besiddes af; være undergivet ens
magt ell. raadighed. En Ørn, ja enhver Fugl,
naar den seer Mennesker og andre Dyr at
krybe langsom frem paa Jorden, kand . .

bilde sig ind, at dem Herredømmet tilhører,

saavel paa Jorden som . . udi Luften. Holb.
Ep.II.182. Det Bierg, hvorpaa Staden var
anlagt, tilhørede en ved Navn Schomer. so.

JH.I.434. Det Land, jeg sidder paa, til-

hører mig.
I

Med dig, o Sø! min Vælde er

20 begavet;
|
Thi lyd din Herre: ei du nærme

dig\Oehl.XXIV135. Denne Bog tilhører dig
(o: indledning til en tilegnelse). Bang. T.ix.
sjeldne Haandskrifter, som tilhørte Kirker
og Klostre. CElberling. BrevefraenBogelsker.
(1909).63. uegl., især om legemsdel olgn.:

Røsten syntes ham at tilhøre hans gamle Ven.
PalM.WIII.223. jf. l.36ff: Saa længe har
dit Hjerte tilhørt mig. Boye.PS.II.l 5. billedl.:

Aarets første Maaned tilhører ganske Kul-

30 den. NaturensV1914.197. \\ om person. Jeg
lister mig forbi Præstegaardene

;
paa denne

Dag vil jeg tilhøre mig selv allene (o: være
alene, overladt til mig selv).8ibb.11.182. (jf. bet.

2.4; 1. br.) om barn i forhold til forældrene:

Her var en lille Pige i Huset, der tilhørte

Kjælderfolkene.ffrø./TTi^O. om person (især:

kvinde) i forhold til kæreste, elsker (nu ogs.

spec. om legemligt forhold, samleje): mit første,

mit eneste Ønske er det at tilhøre hende.

40 Kierk.V1.187. Rimeligvis for første Gang i

sit Liv havde Thorvaldsen Fornøjelse af at

være sammen med en Kvinde, der ikke til-

hørte ham. Brandes.(Tilsk.l920.1.30). jeg

havde ikke tilhørt nogen anden, for jeg kom
til at holde af ham. AnnaLarssenBjørner.
Teater og Tempel.(1935). 42. Dværgen (lok-

ker) Jomfruen ind i Bjerget. Da hun først

een Gang har tilhørt ham, maa hun hver

Nat gaa til ham. OFriis. Litt.l 17. om troende

50 i forhold til gud: Min Jesus, lad mig al-

tid dig tilhørelSalmUj. 182.4.
\\

part. til-

hørende, den prægtige Suserup Skov, Sorø

Akademi t\\haTenåe.Schand.().l.l62. i at-

trib. anv.: bemeldte tvende Stifters egiio

tilhørende SkiheTommc. Stampe. 1.55. Nu har

han solgt alle sine (nu: de ham^ til-

hørende Eiendomme. F.SY;.//.67.3. 2.8) (ud-

viklet af bet. 2.6 ved opfattelse af et foranstillet

hensobj. (hvis kasus ikke ses) som subj. (og

M det opr. subj. som obj.), fx. i tilfælde som:
den, som Engen tilhører, den tilhører og

(jrænaet. Holb. Plul.V4; jf. Wiwel.44; vulg.

ell. dial.; nævnt som sprogfejl hos simple folk:

Heib.Pros.VIII.414) være ejer af; eje. han

82*
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(vidste) ikke . . hvor de Folk vare, som til-

hørte Vognen (o: en tom vogn med løbske

heste). Agre.RK.63. Riddernes Vaabner (var)

opstillede i Korsgangen til Dominicaner-
klosteret, hvor en statelig Herold forkyndte
Enhvers Navn, som tilhørte Skjoldene. 7ngi.

EM.

I

II.166. Er I Sognefoged P., der til-

hører Marken herude omkring Kirken?
NPWi'wel.R.284. (hanen) kommer i Suppe-
gryden i Morgen. Damen, der tilhører Hanen, i'o

har sagt ået\Tandr.HS.98. Siden kom saa
Folkene hjæm, som tehørte Rnvset. Kiil-

svierB.18. jf. u. let. 2.5: de Gamle paa Syge-
huset, som der tilhør Datteren, de vil jo

ikke se hinner meT\MylErich.T.37. 2.7) (nu
især relig. ell. m. overgang til bet. 2.5) blive

en til del ell. være ens ret, pligt; tilfalde; til-

komme. Israeliter, hvem . . Lovgivningen,
og Gudstienesten, og Forjættelserne tilhøre.

Rom.9.4. Eders Fornuft tilhører det at holde 20

(iveren) inden Giændse. Engelst.Forsv.310.

Jeg skal nok forrette, hvad mig tilhører.

VSO.II.613. *Hil dig, Barn i Krybben lagt

. .
I
Dig tilhører Pris og Ma.gt\ FrHamm.

(SalmHj.151.1).
til-høre-ladende, fart. adj. [tel-

'hø-r8|la'6an8] {dannet efter tilsyneladende;
sj.) saa vidt man kan (kunde) høre. jeg (rin-

gede) til Ejeren og . . Ejeren opfattede til-

høreladende Henstillingen som det, der var 30

Meningen med den: en alvorlig Advarsel.
Landmanden.^''/ildiO. 5.sp.l. (hun) svarede
troskyldigt og tilhøreladende befippet paa
(interviewerens) næbbede Spørgsmaal (i et

radio-interview).MLorentzen(Pol.^^/7l939.9.sp.

4). I. -hørende, et. (substantivisk anv. af
II. -horende; emb., nu sj., jf.: „Meest i For-
retningsstiil."y,SO.) i) d. s. s. Tilhør 3.i.

Skaane med dens Tilhørende. Schousbølle.

Saxo.436. 2) d. s. s. Tilhør 3.2. at indpakke 40

Tabernaklet med alt dets Tilhørende. ^oi&.
JH.I.223. Skibet med Tilhørende. VSO. Det
solgte bestaar af nævnte Ejendom . . paa-
staaende Bygninger . . disses grund-, mur-
og sømfaste Tilbehør og øvrige rette Til-

liggende og Tilhørende, derunder de lov-

befalede Brandredskaber. Jur Formularbog.

^

211. II. -hørende, part. se u. tilhøre.

-hører, en. [-ihø^rar, -|høJ(j)r] ((f) -hørere.
Dom.ll.lO(Chr.VI)). (ænyd. tilhører(e), ty. 50
zuhorer; til tilhøre 1 og høre til; jf. Anhorer)
person, der hører paa noget; især om person,

der (tavs, opmærksom) overværer og paahører
en forsamlings forhandlinger, en tale, et fore-

drag, oplæsning olgn. ell. (især tidligere) en
prædiken, teaterforestilling olgn.; spec. om
studerende, der (regelmæssigt) besøger fore-

læsning; ogs. om person, der forholder sig

(temmelig) passiv i en samtale og tavs, op-
mærksom hører paa den anden parts tale. eo

en Tilhørers Øre er en Lyst for den Vise.

Sir.3.28. *jeg (o: Thalia) Tilhørere har fun-
det,

I

Som veed at prise Got, som veed at
vrage t&nt. Holb.NP.Bl^. han kan . . sidde

som Tilhører i Guds Hus og lytte, om Ordet
kunde træffe hans UieTte. Mynst.Talev.Præ.-
ste-Vielse.^*lil835.8. selv paa de anatomiske
Forelæsninger har jeg seet deihge Fruentim-
mer mellem Ti\hørexne.Heib.Poet.VI.248.
Hun havde nu fundet en Tilhører, som . . lod
hendes Tales Katarakt fuse ud af Hjertens
Lyst. Schand.TF.1.209. jf.: Herren skal være
tilhørere (1871: Vidnej imellem os, dersom
vi ikke skulde giøre saaledes, efter dine ord.

Dom.ll.lO(Chr.VI).
\\
(nu 1. br.) i forb. m.

af. i Præstens Studerekammer . . blev han
en useet Tilhører af sin forrige Religions-
lærers Confirmations-Underviisning i det til-

stødende større YæTelse.Ing.EF.XIII.196.
Imedens hans Sind gled hen paa disse Stem-
ninger . . var han halv adspredt Tilhører af

en Sabmta\e.Goldschm.IY49. \\ hertil bl. a. Til-

hører-bænk, -kreds, -liste, -loge, -plads,

-skare samt Tilhører-inde (Sibb.Breve.II.

229. Tops.1.252). -hørig, adj. [-,høJri]

(ænyd. d. s., jf. ty. zugehorig; nu sj. (sjæld-

nere end Tilhørighedj, jf.: „Sieldent." VSO.)
som hører til, tilhører en, noget; tilhørende

(se tilhøre 2); især i flg. anv.: I) svarende til

tilhøre 2.1. Liren med tilhørig Sang lod sig

høre. Blich.(1920).XXIV199. jf.: Ved deres

tilhørige Herskabers Nærmelse blottede . .

Jægerne deres 'H.oweåeT.smst.XXVII.57. 2)
svarende til tilhøre 2.2. Jos.l5.45(Chr.VI;
se u. tilhøre 2.2). Loda . . er en skiøn Stad . .

som med prektige Huuse og alt tilhørige er

vel forsynet. Pfiug.DP.147. 60. Krigs-Skibe,

med tilhørig Ma,ndska.h.Slange.ChrIV1317.

3) svarende til tilhøre 2.5; i forb. m. en gen.,

poss. pron. ell. foregaaende af tilhørig styret

led til angivelse af ejeren, alle Retten til-

hørige Bøger. DL.i

—

8—2. Den anden Reg-
ning . . som lyder paa 416 Rbdr. 16 B af

Catalogo Fritschiano, dessen tilhørige Bøger
paaventes nu dabgligen. Oram.Breve.26. mand
. . kunde (ikke) anholde dem (0: nogle skibe) ,

. . i hvo de end kunde være tilhørige. 5'/a«^e.

ChrIV.134. Jordgudinden bønfaldende Zeus

om Regn. Kun med den halve Krop ragede

hun op over Jorden — den Jorden tilhørige.

DSt.1929.6. Qp -hørig-hed, en. det at til-

høre en ell. noget; især i flg. anv.: I) det at

henhøre til, høre ind under, sammen med,

være forbundet med noget; bl. a. (svarende til

tilhøre 2.z): det at høre til, ind under no^et

som del, medlem osv. af det. (jøderne) kan op-

naa Forladelse (for deres synder) ved (Jesus)

og ikke gennem deres Tilhørighed til Jødefol-

ket. NMPlum.Forsagelsen vedDaaben. (1920).

87. Selve Ordet Civilisation betyder intet

andet end Tilhørighed til de romerske Bor-

geres (cives) ^dimlvind.Blatt.OU.126. || hertil

bl. a. Tilhørigheds-suffiks, (sprogv.) suffiks,

der angiver tilhørighed. Brøndum-Nielsen.GG.
III.39. 2) til -hørig 3. der kom et Glimt af

Tilhørighed i hendes blaa Øjne (0: et udtryk

af, at hun følte sig som tilhørende ham).

Madelung.SH.76. AnkerLars.Rus.(1931).85.
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3) (sv. tillhorighet ; sj.) konkr.: hvad der

hører til ell. ejes af en. Endnu stærkere end
. . berøring virker . . besiddelsen af en eller

anden del af en persons tilhørigheder, enten
fra hans krop el. eienåele.EdvLehm.flll.Re-

Ugionshistorie.f1924).16). f -høringe, en.

I) iglda. d. s., egl. vbs. til -høre 2.2) d. s. s.

-hor 3. Moth.H389. Hans Majest. (har)

skenket bemelte Horsens Byes Indbyggere

ødelagt; ofte i forb. staa (som) tilintetgjort:

Bredahl. VI.219. mine Nerver ere sprængte,
jeg er en tilintetgjort Ma.nd. Brandes.B.245.
Anna stod alene tilbage, saa uendelig til-

intetgjort og ioTta,ht.Budde.F.370. 2) m. h. t.

ting ell. forhold, enhver af saadanne Regen-
tere pleyer at til intet giøre, hvad hans For-
mand haver stiftet. ffoJJ.jyerod.35. Dyre-
haugen er forlængst tilmtetg]oTt.Blich.(1920).

dette Kloster og Klosters Kirke, med al lo X.172. Fængsel . . bliver at anvende paa
sin Ti 1 høring. LTid. 2 746.291. 2) person, der

hører til et sted, i en familie. Min Kone
og to Smaapiger samt de andre Husets Til-

høringer bede Dig hilset paa det hjærte-

ligste.PVJac. Breve. 230. f -hørlig, adj.

{jf. oldn. tilheyrligr i lign. bet.; til hore sig

tii, se u. høre 11.2) tilbørlig; passende. JBa-
den.DaL. Uth.(lSOO). -høvle, v. [-,hou'la]

<bs. -ing (Amberg. Larsen, se ogs. ndf.)

den, der . . tilintetgjør eller skjuler For-
brydelsens Spor. Ooos.111.55.

\\
(nu sj.)

m. h. t. overenskomst, befaling, raad, mening
olgn.: bringe til ophør, sætte ud af kraft,

tilbagekalde olgn. I (har) tilintetgiort (Chr.VI:
til intet giort; 1907: ophævet^ Guds Bud.
Matth.15.6. Maaderne, paa hvilke et Testa-
raent omstødes, eller tilintetgiørcs, ere ad-
skillige. ^ørrey.Pnt;a<r.//.372. jeg (har) nøie

f iseer fagl.) høvle i passende form (til en vis 20 undersøgt disse Meeninger, og jeg paatager
a.ivendelse); høvle til. Amberg. tilhøvle et

Bræt. VSO. Dyngernes Sager af Ben og
Hjortetak (frembyder) saadanne Flader, der

kun kan være fremkomne ved Tilskæring

eller Tilhøvling med skarpægget, tilslebet

Værktøj . CSPet. Stenalder, Bromealder, Jernal-
der.(193S).225. || billedl. (jf. høvle 2.3). en

Bande opløbne, utilhøvlede Fyie. Jørg.

ItaUf'nsk.(1932).64.

tili|p, adj. se tidlig.

CP til-ile, V. [-|iMa] ile hen, hid til et

d (næsten kun i præs. og (nu sj.) perf.

:rt.). vAph.(1764). »De (o: ballonfarerne)

Ises strax af en tililet Skare,
|
Som havde

t den gjennem Luften f&re.Ørst.IVlSO.

t tililende Sendebud. VSO. (han) saa paa
Jiin, da han kom tiViU'iidi:.JesperEw.PF.79.

-Intet-jcøre, v. hgoJra] ell. (gldgs.) [te(l)-

endad'go'ra] (tidligere ofte skrevet til intet

mig at besvare, imodsige, og til intet giøre

dem. Biehl.(Skuesp.V1.463). \\ A m. h. t.

signal: annullere. SøLex.(1808).131. Scheller.

MarO. 3) part. tilintetgørende brugt som
adj. vAph.(1764). „hvad saa med Dit Hus'
Ære?" spurgte Priorinden med tilintet-

gørende Ro. IsakDin.FF.170. Varus led sit

tilintetgørende nederlag imod Cheruskerne
år 9 e. Kx.AOlrE.NO. 407. o -intet-jcø-

30 relse, en. vbs. til tilintetgøre (ell. gøre til

intet^. vAph.(1759). De kan altsaa tænke
Dem Tilintetgiørelse (0: døden) uden Gysen?
Bagges. L. 1.257. Tilintetgjørelse af Doku-
menter kan . . ikke straffes efter de her om-
handlede Bud. Goos./J.35. hun ønsker sig

under det (0: toget). Hun ønsker sin Tilintet-

gørelse. /i:MMø«.D.156.
II

hertil Ro. Tiiln-

tetgerelses-Iyst (Kaper.), -lære (0: fornæg-
telse af menneskets udødelighed. PMøll.(1855).

gøre), vbs. -elge (s. d.). (ænyd. til intet (ell. 40 VIOO) og (jf. u. tilintetgøre 2; 4f-) -slernal

inthe^ giøre; til gøre til intet (se u. II.

intet 3), glda. giøræ til enktæ, ty. zu nichte

machen, ;/. lal. ad nihilum redigere; især CJ)

ødelægge fuldstændigt; gøre det af med noget,

egl. saa intet bliver tilbage deraf; bevirke, at

noget ophører med at eksistere; bringe ud af

verden. \) m. h. t. levende væsner, den Uret-

færdige . . hvilken Herren skal , . tilintet-

giore (Chr.VI: til intet giøre^ ved sin Til-

(Harboe.MarO. Scheller.MarO.), -slag. -ise,
v. [-|i's3] vbs. -ning. dækkes af et islag; ise

til; især m. h. t. islag, dannet paa ting, der

i frost overskylles af vand, rammes af is-

slag olgn. (oftest i part. tiliset og som vbs.).

Larsen.*(1888). Vognens Trinbrædt var t\\-

i^Qt. JembaneT. ^ Itl941. 5.sp. 4. billedl.: den
berømte Artist, hvis Dristighed paa Saddel

har slaaet Revner i mange tilisede lljcr-

kommeLses herlige Aabenbarelse.2rA€8.2.S. 50 ter. SophClauss.L.49. -Jaske, v. (næsten

hvad (tyren) ikke har tilintetgjort med
(hornene) lægger han under sig, med hele

»in Vægt i Klovene. JKJcn«.Cr.44. Skrivel-

ser sendtes . . ud i alle Kongens Lande med
Befaling til at udrydde, ihjelslaa og tilintet-

gøre /"/S?/; omkomme^ alle Soder. Eslh.S. 13

(1931). II
spec. m. h. t. militær forrruUion:

oprive fuldstændig; dræbe ell. tilfangetage

næsten alk dens soldtxter; udslette, hele Regi-

kun i perf. part.; dagl.) jaske til (se u. jaske

2.2). FrGrundtv.LK'.64. Hun var fattet og
værdig — lige saa værdig, som en tiljasket

graa Killing kunde vmK.Pol.*^/*1928.17.sp.3.

I. TilJe dl Tillle, on ell. (dial., i

bet. \) et f'Et Tilde o: Eet Ixjft, pronunt.

(0: udtalt) Tdlie.Cit.l755.(ThoU4° 1507.67).

Esp.352. PhHDam.FI.92). J'tilje] (si. Telje.

se u. Bundtilie. Telle. V
). J'tilja

SO. jf. OecMag.VI.
menter. Brigader, Divisioner og Armeer ere m 47. — dial. Tille olgn. Esp.352. Feilh. jf

blevne „tilintetgjorde". MilConv. V III. 130

tilintetgøre F](inden. Scheller. MarO. || i part.

tilintetgjort brugt som adj., især m. af-

$vækket bet.: fysisk ell. aandelig nedbrudt.

Tilde (fil.) Tille (ell.) Tillie. Molh.TUr,.
— dial. Tel. se Bundtilje. - dial. Tll(d),

en ell. et. Moth.'T68.71. Moth.TllS. MDL.
Feilb. jf. Esp.352. hertil fli. -I.t Al. d. s.
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(se Feilb.) ell. -e (Moth.TlU)). flt. -r.

(ænyd. tel(le) (Kalk.IV.326), tild (smst.367),

glda. thyll(i)e, tiellie, sv. tilja, oldn. J)ilja,

oeng. J)ille; jf. oldn. J)il(i), bræddevæg, ty.

diele, fjæl, gulv, forstue (se DileJ, mnt.

dele (se Dæle), oht. dil, dilo, dilla; ?ierfø7

kollektivdannelsen sv. dial. tilde, w., brædder,

fsv. thilde; a^. af oldn. J)el, bund, grund i tøj,

oeng. J)el(l), skibsplanke, der er besl. m. lat.

tellus, jord; jf. Tele || i rigsspr. er ordet i

beg. af 19. aarh. (især hos Oehl.) genopt. fra

folkeviserne}

1) bræt; fjæl; planke; ogs. om aflang,
flad sten (fx. som overligger i en stenkiste.

MDL.). I.l) (i rigsspr. arkais., sj.) i al alm.

Moth.TlU (Tild). *Uden Pryd var Kistens

sorte Ti^Q.Oehl.XlX.250. *Nu øiner jeg den
første smalle Stige (i et bjergværk),

|
Og

træder freidigt over tynde Tilie.sjws^.ZX/.

283. Da min Concordia var død, tømrede
jeg . . hende en slet Kiste af Skovens Tilier.

smst.XXVIII.289. MDL. 1.2) (især dial.)

i forsk. spec. anv. || bundbræt i baad;
bundtilje (1). paa Bunden af Baaden (ligger)

en saa kaldet Tillie, sammensat af smaa
Brætter eller Fi3sle.HStrøm.Søndmør.I.(1762).

403. i bunden af båden ligger der løse

brætter, der kaldes tiljer.Kvolsgaard.Fisker-

liviVesterhanherred.(1886).26. \\ bundbræt
i seng; bundtilje (2). Feilb. jf. bet. 2: En
gammel Mand (fra Strynø) havde brændt
Træunderlaget — „Tilen" — i sin Seng, saa
han tilsidst sank ned mellem Stenene og
åøåe.AchtonFriis. DØ. 1.374. || øverste ell.

nederste rem (II) i en bindingsværksbygning
olgn. MDL. Feilb.

2) om underlag, gulv olgn. af brædder
(ell. fliser osv.). 2.1) (i rigsspr. poet., især

arkais.) gulv, især i stue, sal osv. * Tillad

mig at sove den eneste Nat
|

I Kammeret
paa din Tilie. Oehl.XXX.94. *Mod'ren af

Skræk fik Apoplexie,
|
Livløs hun segned'

paa Tillie. Weyse.S.llO. *hun langsomt gik

ad breden Tillie,
|
Ad Kirkegangen hen mod

Alteret. Heib.Poet. IH. 118. Drachm.M. 161.

jf.:
* Gamle og Unge . .

|
Ad rudrede Mar-

mortilie gik
|

Til St. Antons Capel./S'tø/-

feldt.47. i billedl. udtr.: *Hver fik . . |
Sit

Haab, sin Stræben og sin egen Villie . .
|

Og Banens eget Maal paa Livets Tilie.PalM.
(1909).1.24. *Højbaarne Datter (o: om uni-

versitetet) af kongelig Vilje!
|
knæsat af Kir-

ken og døbt paa dens Tilje. Ploug. II.170.
||

om flade, især gulv, hvorpaa der danses; ogs. om
danseestrade. *Paa runde Plet derinde

|
Var

der en Tillie lagt (o: til et skovbal). Winth.
VI18. *Paa kostehge Tillie der træde vi vor
J)dinds.smst.VI.199. *Himlen har ej Tilje

for sUg danselysten Kwinde.Drachm.DVE.
129. danse paa tilje: *den Havfru danser
paa Til]e.DFU.nr.l0.2. *Ei Elverhøis Møer
sig tumle saa let,

|
ei Havfruer dandse paa

TilUer.Tro/ei!./.9i. *Konning Helge lander i

Isefiord,
|

(Ung Skulde dandser paa TiUe).

Oehl.XXX.115. jf.: Hun kunde lide at se

de andre synke sammen under deres Kyl-
lingesorger, mens hun selv dansede højt paa
Tilje. AaDons.DU.62. 2.2) (nu næppe br.)

skibsdæk. Moth.TllS. *skal ogsaa det (o:

skibet) forgaa,
|
Lad mig først da Bane faa

I
Paa dets røde Tilje. Grundtv.PS.1.262. jf.:

*Kast overbord den blege Flok, der drøm-
mer

I
Om Fred, før Slaget er forbi!

|
Jag

10 Hver, som tvivler, bort fra Dækkets Tilie.

CKMolb.SD.251. 2.3) (poet.) videre anv. af
bet. 2.1, om flade, der minder om ell. sammen-
lignes med et gulv. *se, hvor Himlens Tilje

(eng. orig.: the floor of heaven^
|

er tæt
besat med blanke, gyldne Skiver. Lemb.Shak.
XVII.99. Bakkerne selv har ingen Top,
men en Tilje, et helt Plateau, hvorfra Blik-

ket i Mag rider det hele jyske Sjælland rundt.
VilhAnd.(DanmHVC.266). jf.: *Hvid er Al-

20 pens Tillie.Blich.(1920).V73.
|| om jordover-

flade, græstæppe olgn. *Selv jeg paa den
sorte Tilje

|
Nævner mig en Paaskelilje.

6rundtv.PS.IV386. *Lad for os, som paa
Dig troe, |

Livets Blomster overgroe
|
Gra-

vens mørke Tilje. sa./S'(S'./.623. *Havde (vi-

ben) Magt
I

blot, som han har Villie,
|
Her-

sked han ene paa grønne Tillie. Blich.(1920).
XXI.104. *Her ligger under grønne Tillie

|

C. Winther, meget mod sin Yilliel Winth.

30 (Holst.ForRomantik ogHistorie.X.(1873).4) (jf.

Brandes.11.58 og NBøgh.CW.III.444). *Liig-

torn stødes paa den frosne Tilje.PalM.1.4.

II
om havoverflade olgn. *Øiet streifer hen

\

Over Fjordens blanke Tilje.PalM.1.150. *På
søens urolige tilje, hvor sitrende småblom- l'^

ster flød,
I
der voxer den skumhvide lilje.

NMøll.E.lO.

3) (jf. Bæssing 2; dial.) de brede sten,

der dækker baasen under koens (ell.

40 hestens) bagben, ell. (jf. bet. 1) om en paa
samme sted anbragt bjælke, „bunden i

spiletouene i en stald". Moth.TllS. OecMag.
VI.47. MDL. Feilb. UfF.

4) (dial.) loft; dels om skillerum ml.

etager, dække over værelse; dels om rummet
herovenover. Moth.T115. Esp.352. Trappe-

Opgangen til Loftet („Tiljet") var enten fra

Forstuen eller ude ved Køkkenet. P/ijBZ)or».

FI.92. Hvor mange Rum findes i Møllen,

50 og hvad kaldes de? . . Loftet, Tilje, Tilde,

Kværnloft. SprKult.I.124.

5) (jf. Dile; foræld., sj.) større rum, der

tjener som forstue, forsal olgn. Dilen

eller Tillien, der baade var Kjøkken, Stald

og Folkestue. /ngr.PO./I.^S. den store flise-

lagte Høienloftstillie eller Hovedbygnin-
gens Forsal, hvorfra man havde Indgang til

Fruerstuen, Riddersalen og Slottets andre

. . Gemakker. sa.KE.1.136.

II. tilje ell. tillie, v. ['tilja] (fiu næppe

br. tilie (tilde). Moth.TlU). -ede. {no. dial.

til(j)a, oldn. J)ilja; til I. Tilje) I) {optaget fra

oldn.; arkais., sj.) beklæde med et brædde-
lag olgn. Der var rammet svære Egestam-
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mer ned og lagt Tværtræer derover, som
igen var tiljet med Tømmei. Elkjær.RK.194.

spec. om anbringelse af brædder i et skib til

mandskabet at gaa paa og (i større skibe)

som dække for lasten olgn.: han (lod) sine

Skibe trække ud, og takle til, tilie og tjælde.

Orundtv.Snorre.11.154. 2) (nu næppe br.)

lægge loft. Moth.TllS.

til-jorde, v. [-ijo^ra] (1. br.) dække, til-

stoppe med jord. En Dag han spaserede i

Dyrehaven, stødte han paa det forglemte og
halvt tiljordede Væld. VilhAnd.S.99. Q) -ju-
ble, V. [-|ju(?)bl8] I) m. obj. og hensobj.:

fremføre, fremsætte (noget) jublende over for en.

det taknemmelige Folk tiljubler Oedip Tak
og PTns.Kierk.I.134. smst.X.262. 2) hylde

(en) jublende. *Jeg vender hjem, tiljublet
|

Af dette L&nd. Kecke.KO.92. Toget fort-

sætter sin Triumfgang . . tiljublet og til-

klappet. Dannebrog. */tl907.2.sp.l. -kalde,
t'. [-ikal'a] vbs. -else (Larsen. JurFormular-
bog.^130). {ænyd. d. s., fsv. tilkalla, jf. oldn.

tilkall, krav paa noget; især O) kalde en til

(se kalde 4.1 1^; især: ved raaben ell. bud,

brev, telefonopringning osv. bede en komme
til sig i et særligt ærinde (fx. for at yde en

hjælp). Moth.^T79. Hun skal have været
aliene med Fyrstinden, og, omendskiønt
Fyrstinden besvimede, er dog ingen bleven

tilkaldet. Stampe. 7/.2i5. De private Vidner
(ved underskrivelse af testament) skal . . være
særlig tilkaldte. JurFormularbog.*130. tilkalde

Ambulance. Tidsskr. f. da.RødeKors. 1943. 103.

8p.2. -kapsle, v. vbs. -ing. (især fagl.)

tillukke ved sammenklapning af en om-
givende kapsel ell. ved paasætning af en kapsel

Ib). Bl&T. jf.: i Tappehallen (o: ved aftapning

af mælk) . . er opstillet 3 Tappemaskiner med
tilhørende Tilkapslingsmaskiner. Frem.
1926127.11.23. |j billedl. dragende sig ind i

sig selv og tilkapslende sit H j ærte. 0/2ode.

(Pol.'V*i902.2.sp.5). -kaste, v. vbs. -ning
fs. d.). {ænyd. d. s.; jf. kaste til u. II. kaste

!1) I) CP kaste noget saaledes, at det kommer
' n i hænde, hen i nærheden af en olgn. vAph.
(1764). er det en Skiærv jeg skal tilkaste

Dig, behøver Du Penge for at blive lykke-
li /r' A'{erA;.F/.356. En Matros tilkastede ham
njjj.f fra Raaen en Line. MylErich.S.178. I|

ui'iji, m. h. t. blik, tegn (med hænderne) ell.

udtnif'lse. »det nytter dig ikke,
|
Du tilkaster

tiii'/ straffende 'Blikke.Winth.NyD.20. (hun)
tilkastede os et Kys med Haanden.//C'/lnd.
Jfh.23. Sigurd tilkaster ham hånsord. ^Oir.

1)11.11.215. tilkaste en et stjaalent blik, se

stjaalen 2. 2) ^ gøre et tov fast om en klampe,

fiullert olgn. Harboe.MarO.369. (røstlinen)

tages omkring Ankeret ved Krydset, vises

over Svineryggen og tilkastes om en Pullert.

Iiardenfl.Søm.1.116. 3) © (ud)fylde, tilstoppe

(en aabning, et hul) ved at kaste jord olan.

deri. vAph.(1764). »Minen fandt man; den
blev strax tilk&stet.Ing.M.133. den store

Kunstnerinde, hvis Grav De tilkastede

for saa mange Aar siden.IsakDin.FF.435.
-kastnings, en. vbs. til -kaste; især i fig.

anv.: I) til -kaste 1. vAph.(1764). 2) ^ til

-kaste 2; ogs. om den dannede surring. Paa
Jollebommene findes endvidere Jernnagler,
hvorpaa er sat Træhvlstre til Taljelobernes
Tilk&stmng.Bardenfl.Søm.I.llO.

\\ hertil: Til-
kastnings-klampe, -nagle, -pullert. 3) til

-kaste 3. vAph.(1764). \\ hertil: begge Til-
10 kastningskonerne gaae (ved kunstig dan-

nelse af klitter) paa hver sin Side af Rør-
rækken og . . træde . . Sandet fast mod
Røiene. Andres.Klitf.283. -kejse, v. [-|kai'-

S9] (ænyd. d. s., glda. tilkese; nu næsten kun
dial. (sjæll.)) tildele ell. bestemme noget for

en som gave, andel olgn. Moth.^T79. Nor-
ges Rige har jeg tilkeiset min Søn Svenn.
Grundtv.Snorre.il.311. * Kronen, som vor
ædle Fader | Tilkejsed mig i Kreds af

20 Dannemænd. «o.PS'.//.5(?J. idelig ligge (præ-
sterne) i Haar med Fanden og dog for-

øge (de) hans Magt ved at tilkejse ham
saa mange Siæile.Bredahl.(Borchsen.ToDig-

tere.(1886).47). AarbFrborg.1920.98. Aarb
Sorø.1935.22.

\\
give, tildele ell. bestemme som

ens skæbnelod. hvad der een Gang var tilkej-

set en, det maatte man finde sig i.ZakNiels.

Maagen.185. Eriksholm.JS.171. I. -ken-
de, V. [-jkæn'e] vbs. -else (Leth.(1800).

30 VSO.). (ænyd. d. s.} ved en kendelse, efter

en drøftelse, overvejelse bestemme, at noget

bør tildeles en, tilkommer en; nu især m. h. t.

rettighed, belønning olgn., tidligere ogs. m. h. t.

straf olgn. Moth.^T79. ifald han ved endelig

Dom skulde tilkiendes at være retmessig

Skifte-Forvalter. /S<ampe./.27. Livsstraf, som
tilkjendes efter de militaire Love, fuldbyrdes

offentlig ved ^kydmng.LovNr.68y%1881.§9.

II
især i forb. m. obj. og hensobj. Landsdom-

40 merne (skal) strax . . tilkiende den Skyldige,

hvad Straf hånd . . bør at lide. DL.1—4—26.
•Kampens Dommer Krandsen mig tilkjendte.

PalM.Dryad.81. Lillø Gaard . . som han

efter en Retsstrid med Trollerne fik tilkendt

sig.OFriis.Litt.430. tilkende nogen palmen
(palmerne), se I. Palme 1. || i pass., m. det

opr. hensobj. som subj. (ell. i stilling som
subj.). Christus blev tilkjondt guddommelig
Herkomst. //orfefe.//.27P. en Afhandling . .

hvorfor jeg tilkjendtes præ ceteria.Kierk.1 .19.

IL tilkende, adv. se u. II. Kende
3. tilkende-give, v. [-igi've] vbs. -eUe
(s. d.), -ende (s. d.). (ænyd. d. s.; til

p\e til kende (se u. II. Kende
3J;

Q),

tsær i formelt spr.) give til kende (te II.

Kende Z). I) om person: give meddelelse ell.

oplysning om noget (til en ell. flere bestemte

personer); give udtryk for; lade en forstaa;

ogs. (nu 1. br.): aabenbare; røbe. mig er til-

M kiendegivet (1907: det er blevet mig fortalt^

om Eder . . at der ere Trætter iblandt Eder.

lCor.1.11. Stedet finder jeg dog ikke for

got at tWkicndeeivc. IIolb.Kpb. 1 1.2. Da . .

tilkjendegav Mølleren ved et Skud . . at
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Jagten kunde tage sin Begyndelse. PMøll.
ES.III.89. Naar en Bevilling er udfærdiget
imod Gebyr, tilkendegives det Ansøgeren,
hvor den henligger til Løsning. JurFormular-
bog'^.3. (1. br.) som udtr. for, at en person

(ubevidst) lægger en evne, egenskab for dagen
ved en handling, udtalelse: han havde (ved

sit svar) tilkiendegivet et stort Mod. Schous-

bølle.Saxo.94.
\\

(nu næppe br.) refl,.: med-
dele, røbe, hvem man er, ell. vise sig i sin lo

naturlige (uforklædte, uforvandlede) skikkelse.

Den høie Feedronning, som nu tilkjendegav

sig for ham, som Mirandas Moder. Ing.EF.
VI.52. Heib.Poet.IY.336. en ung Mand viser

sig, som tilkjendegiver sig som Forfatteren.

'VKorfitsen.KF.209. \\ lade tilkendegive

(jf. u. lY lade C; nu sj.). lader David til-

kiendegive, og sige (1871: lader David vide

detj : bliv ikke i nat paa ørkens slette marker.
2Sam.l7.16(Chr.VI). han lod tilkiende give 20

den Nidkierhed, han havde for Rigernes For-

eening.Holb.DH.1.747 . 2) om ting ell, forhold:

bære vidnesbyrd om; vidne om; vise; røbe;

aabenbare; ogs. (1. br.): udtrykke; betyde.

*Hans Kinde, Aandedrægt dog nock tilkiende

gav,
I

Han endnu levede. Holb.Paars.259.

*Trommer, Harper, Giger
|
Tilkiendegive høit

en Brylln^siest.Oehl.XXIYWO. Et tilføjet

Al- tilkendegiver særdeles ; Gud er algod. Johs
Steenstr.MK.37. \\ refl.: vise sig; røbe sig; 30

fremtræde, det (vil) tilkiendegive sig, om
jeg forgieves saalænge haver elsket og æret

eder. Holb.Herod.139. de lybækske (tekster)

tilkendegiver sig (tydeligt) som digtet til

Billeder. OFriis.Litt.275. (maanedisen) var
Skyld i, at Kometen . . kun tilkendegav sig

som en Ta,&gekla.t. Pol.^*/il941.1.sp.5.
\\
(nu

næppe br.; jf. u. bet. 1) i forb. m. lade. *man
(saa) en gammel Muus i Dalen at frem-

træde.
I

Hans ærbar Mine nok tilkiendegive 40

lod,
I

At saadan Sikkerhed ham meget lidt

anstod. Holb.MpS.282. tu -givelse, en.

[-igiWalsa] flt. -r. vbs. til -give (ell. give til

kende^; ogs. om selve udtrykket, udtalelsen,

demonstrationen (jf. Menings-, Sympatitilken-

degivelsej. vAph.(1759). patriotiske Tilken-

degivelseT.Tolst6j.Fædrelandskærlighed.(overs.

1894).59. Fatter Syls nufølgende Tilkende-

givelser er sprogligt set ikke fuldt saa be-

herskede som i første Omgang. Cifans.J5Z. 50

163. -givende, et. [-igi'vana] (nu næppe
br.) d. s. (budet) bragte det (o: et manu-
skript) strax tilbage, med Tilkjendegivende,

at det maatte convoluteres med Udskrift

til Dem. Cit.l834.(Hjort.KritLit.il.265).

til-kile, V. [-jkiJla] vbs. -ing (Amberg.).

(sj.) lukke, tilstoppe ved indsætning af kiler.

*I)e løsnede Baand uden Møie han slaaer
|

Tilsammen om Spanden, dens Sprækker til-

kiler. Pram.5'tørA;.24(?. -kitte, V. vbs. -ning 60

(Amberg. VSO.). befæste ell. lukke, tilstoppe

ell. dække med kit; kitte til. vAph.(1764).
(termitternes kamre) exe sammensatte af træ-

agtige Materier, der ere tilkittede med Har-

Tpix.Kielsen.A.181. I Døren er et stort til-

kittet Uul.HCAnd.SS.VI.64. Warm.Bot.315.
billedl.: denne bryske Stejlhed, der saae ud
som et Overmaal af Kraft, havde i Virke-

ligheden været et Afmagtstegn, en tilkittet

Brist paa Personlighed og Selvtillid. Poni.

LP. VII.184. -klakke, v. vbs. -ning (Am-
berg. VSO.). (nu næppe br.) d. s. s. -klatte.

Han har tilklakket Papiret. VSO. -klappe,
V. vbs. -ning (Amberg. VSO.). I) ved haand-
klap yde (tilslutning, hyldest olgn.); især i

forb. tilklappe en bifald: selv omgav
(Nero) sig med en talrig Skare . . som skulde

tilklappe ham Bifald. Mynst.Bispepr.(1850).
10. Bredahl.IV77. VSO. \\ nu oftest uden
tings-obj., især i pass.: hylde med haandklap.
Dannebrog.^U1907.2.sp.l (se w. -juble 2). en-

hver, der modsætter sig et positivt Spild af

sin Tid, skal være hjerteligt tilklappet. Jac
Paludan.IH.44. 2) (nu 1. br.) m. h. t. grav:

afslutte dens tildækning ved at banke jorden

til med skovlen; klappe til (se u. III. klappe

2.2). Graven blev først fyldt og tilklappet

efter flere Dages Yoxløb.Blich.(1920).XXIV
57. HCAnd.BCÆ.1.226. jf.: *Den snildeste,

klogeste Svarrer er død,
|
Tilklappet med

Skovl og med Spade.HMikkels.D.39. -klat-
te, V. (jf. -klakke; især i perf. part.) dække
ell. tilsmudse med klatter; klatte til (se II.

klatte 4j. vAph.(1764). hun . . kunde bhve
tilklattet af Storkene. Pol.^*/iol942.7.sp.3.

-klemme, v. [-jkjæm'a] vbs. -ning (Am-
berg. VSO.). (især i perf. part.) klemme sam-
men og derved tillukke. vAph.(1759). (hendes)

halvt tilklemte Øie.Bergstrøm.Ve.91. jf.:

igjennem Støv og Møje gaaer Vejen til Para-

dis (o: landstedet Sophienholm); dog maa jeg

tilstaae at jeg saa heller gjør den til Fods,

end saaledes tilklemt (o: i en overfyldt vogn).

Cit.l813.(MReinhardt.FE.I.45). -kline, v.

[-|kji'n8] vbs. -ing (s. d.). (ænyd. d. s.) I)

(nu 1. br.) kline ell. klæbe fast til noget. Hef-

tet . . udgiør 17 Blade (af hvilke det sidste

er tilklinet). Molb.BlS.2Saml.IV380. VSO.
2) tillukke, tilstoppe ved Mining; ogs. (tid-

ligere) m. h. t. dør, vindue olgn.: fastgøre ved

at kline noget over mellemrummene til karmen.

han lod Skydehullerne uden paa tilkUne

med hvidt Leer. Reiser.111. 197. min Have-
stue, hvor Døren til Haven nu er tilklinet.

Ing.(Grundtv.Breve.247). smaa Gyder og

Gader, med de steile Trapper, Skure og til-

klinede Boder. HCAnd.(1919).V86. -kli-

ning, en. [-|kji?nert] vbs. til -kline (2); ogs.

(1. br.) konkr., om det materiale, hvormed

noget er klinet til. Da han . . brød Tilkh-

ningen (paa ankeret) frembrusede (øllet).

Oversk.L.116. -klinke, v. [-ikleii'gd] vbs.

-ning (Amberg. VSO.). (1. br.) I), klinke

(VII. 2) fast til. Hanken var tilklinket

Koppen. F50. 2) (til IX. klinkej lukke

(dør) til V. hj. af en klinke (I), de to Døre

(blev) let aabnede, da de kuns vare til-

klinkede. TABecker.ClausLimbek.(1855). 155.
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-klippe, V. vbs. -ning (VSO. HFB.1936.
262). (især ts) klippe i passende form (til

et vist formaal); klippe til. Pladerne udvalt-

ses . . tilklippes og forsynes med Naglehuller.

Thiele.Breve.143. den øverste Deel af (træet)

var tilklippet i Form af et KoTS.HCAnd.
ML.^(1859).155. Stof, tilkUppet til et Par
Benklæder. PolitiE.Kosterbl.^'/tl922.1.8p.2.

||

(fagl.) m. h. t. film: gennemgaa en optaget

film og boriklippe de partier, der findes over-

flødige, uegnede osv., ordne de optagne billeder

paa en vis maade olgn. Pol.*^/il9i2.7.sp.5.

-klipper, en. person, der tilklipper; især

(fagl.) om person, der tilklipper film. Pol.^^/*

1943.3.sp. 4. -klistre, v. vbs. -ing (Am-
berg. DaEngTeknO.). fastgøre, klæbe til noget

ell. (især) lukke v. hj. af klister (ell. anden
klæbrig masse), paaklistrede strimler olgn.;

ogs.: dække med et klæbrigt lag (som af klister)

(især i perf. part. brugt som adj.). vAph.
(1759). et lille Barn, hvis Øjne er tilkUstrede

med llsitene.Dannebrog."/*1905.2.sp.2. (han)
kom med en tilklistret Cigarkasse og pil-

lede Sømmet op.ErlKrist.NS.161. (1. br.)

overdække ell. vansire med paa-, opklistrede

plakater olgn. Socialdem.*''ltl946.2.sp.l. || bil-

ledl. hele femte Akt er en tilklistret Farce.

Oehl.Shak.(1816).ll. de med Besvær tilkU-

strede fransk-engelske Divergenser (traadte)

tilsyne igen. GadsMag. 1921. 181. -klodse,
V. vbs. -ning. (fagl.) foretage den første,

grove tilhugning af en sten (til et billed-

huggerarbejde). Tilsk.l938.II.250. -klæbe,
v. [-,klæ'ba] vbs. -ning (Chir.(1845). 1 1.393.
Skomagerbogen.(1923).58). (især m) klæbe

fast til noget; navnlig m. h. t. blad olgn.: føje

til ell. ind i en bog olgn. og klæbe det fast til

de øvrige blade; ogs.: tillukke en aabning,
dække noget ved at klæbe noget over, paa.
vAph.(1764). det ene Øje (er) tilklæbet af

mod. KMunk.EI.86. det tilklæbede Blad.
EhrencrM.F.X.lOl. -kløve, v. [-|kiø»va]

(især arkæol.) bringe i (en ønsket, formaals-
tjenlig) form ved icløvning. (stengravene er)

byggede af store Stene, flade paa den indad-
vendende Side, hvorfor de antages for at
være tilklovedc..S'op/»3/flZi.F0.6"5. Macke-
prang.D.39. -knapnini^, en. flt. -er. vbs.

til -knappe (ell. knappe (1.2.6) til^; ogs.:

det sted, hvor noget er tilknappet. Amberg.
Stramme Tilknapninger ved Hals, Håndled,
om Livet o. s. v., må . . MnAgk'n. NURasmus-
sens gymnastiskeInstitut.(1913).l 3. Kfteraars-
frakke . . indvendig ved Tilknapningon en
lille Lomme. PolitiE.Kosterbl.'*/iol923.1.sp.l.

-knappe, v. (f -knæppe. Reiser. 1 1 1.97.

vAph.(1759)). vbs. -ning (s. d.). {ænyd. d. s.)

lukke, samle v. hj. af knap og knaphul;
knappe til; nu næsten kun i part. tilknap-
pet. Bartholo . . klædt i en kort sort Kiole,

som bor være tilknappet. Skuesp. I II, 1.3.

Han tilknappede Kiolen. ^'.90, jf.: Ibsen
havde saa svært ved at lægge Forlegenheden
bort. Han var altid i tilknappet Redingote.

Nans.P.133. talem.: have tilknappede lom-
mer, se L Lomme 2.2.

|| (;/. ty. zugeknSpft,

fr. boutonné i sa. bet.) part. tilknappet brugt

billedl. om person(s optræden) : uindladende; til-

bagetrukken; reserveret; retiré. han (blev) mere
stille, mere tilknappet i sig selv, om jeg maa
bruge dette Udtiyk.Bergs.GF.il.196. „jeg
kunde skænke Dem mit Venskab, om De i

Nat vilde lukke op for Dem selv!" „Takker
10 for Skænken! . . Jeg er ellers ikke saa til-

knappet, som De txox."' Drachm.T. 123. Læ-
gen (med) sit tilknappede Væsen og sine for-

melle Taleraaader. Pon<.FL.27<?. hertil Til-
knappet hed: Denne dommerlige Tilknap-
pethed uddybede hans Anseelse hos Land-
befolkningen. G^yd.GL.Sl. Den, der kun kend-
te ham fra Gaden eller det officielle Livs
formelle Tilknappethed, vilde kun vanske-
ligt tro, at det var det samme Menneske.

20 Nathans.WB.67. O -knibe, v. [-|k|jiJba]

(ænyd. d. s.) m. h. t. øjne, læber olgn.: presse

sammen (og derved lukke). 2Pet.l.9(OGuldb.).
*en Bagfrablæsen (o: en fjært), |

Hvorfor
sig Slagtre selv tilknibe i:fæsen. Bagges.PV69.
Han lo gerne, og Øjnene stod altid til-

knebne og fulde af Løjer. 77^6*18.^^.52.
-knobe, v. [-ik^o'ba] ^ knytte til ved en
knob (LI). Larsen, -knn^e, v. [-ik^u'qa]

(nu næppe br.) især m. h. t. øje: knuge sam-
30 men og tillukke, dit Fædreland sit Øie

|

Tilknugede for Lyset fra det Yiaia.Grundtv.

Kvædl.374. Da tilknugede jeg mine Øjne, og
ønskede, at jeg ogsaa kunde have tilstoppet

mine ØieT.Blich.(1920).Xin.79. jf.: (jeg)

søgte nu ved min venlige Tiltale . . at aabne
den arme Mands tilknugcde Hjerte, sm.vi.

XII.56. -knyde, v. se -knytte, -knyt-
ning, en. vbs. til -knytte. I) (nu sj.) til

-knytte 1. Amberg. VSO. 2) O til -knytte 2:

40 forfnndelse, der viser sammenhæng ell. sam-
menhørighed med noget; det forhold, at nogen
ell. noget staar ell. sæltes i forbindelse med,

har berøring med, er forbundet med noget, fx.

ved slægtskab, venskab, tilslutning til en kreda,

idé osv., aarsags-, udviklingssammenhæng,

affinitet, tankeassociation olgn.; ofte i forb.

i tilknytning til, have tilknytning til

noget, der findes . . ved vor videnskabelige

Høiskole ingen Tilknytning mellem Lærere

io og Disciple. Goldschm.Hjl.il. 7. „Hvis nu æt
(j: ikke) Teyssen han faar jer i Nakken,
naar 1 kommer derhen, saaen te I stemmor
tilhøjre alligevel," sagde Per H. pludselig,

uden nogensomhclst Tilknytning til det, der

sidst var bleven a&f^t. JakKnu.S.ll. Over-
sættelsen maa være foretaget i nær Tilknyt-

ning til den Kreds, der staar bag Rim-
krøniken. 0/^Vm,/yt«./flO. hans Tilknytning
til det radikale Viirti.Bl<!:T. || om statslig,

60 politisk forbindelse; tidligere spcc: anneksion

(jf. HjælpeO.). en Tilknytning af Slesvig

vilde give Adelen ^iyTke.Goidschm.IV.32.
Lombardiet . . udtalte sig næ.st.en enstemmig
for Tilknytning til '6fiidinien.Tilsk.1897.906.

XXm. Bentrykt "/« IM« 83
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II
hertil hl. a. Tilknytnings-punkt, den he-

denske Grønlænders Livsanskuelse (har) her

et mærkeligt Tilknytningspunkt til Fri-

hedens og Sandhedens Rige. Ing.EF.IV172.

Pelle . . havde sine Tilknytningspunkter
herude (o: paa Nørrebro) nu. AndNx.PE.
III.224. O -knytte, v. (nu næppe br.

-knyde. vAph.(1759)). vbs. -ning (s. d.)

ell. (sj.) -else ^Belgiens Tilknvttelse til

T:ydskleind.Schiern.HS.I.285). {ænyd. d. s.)

I) i egl. bet.: binde, knytte fast til noget;

ogs.: binde sammen til et lukke; snøre, trække

sammen v. hj. af en knude. Kiole-Erraerne
vare . . saa trange og stærkt tilknyttede, at

man maatte betiene sig af et Instrument for

at paadrage dem. Holb.Ep.11.407. tilknytte

et Tørklæde. F/SO. Man opfandt en ny Art
af Lukke, bestaaende af en Stang med et

tilknyttet B&and.SophMull.VO.SSl. 2) O
hilledl.: knytte en forbindelse med; sætte i

forbindelse med; bringe i sammenhæng med,
i tankeforbindelse med olgn.; ogs.: foretage

sig, sige noget, der staar i sammenhæng med,
har relation til noget. Hans (o: Flors) styrke
lå i at sammenknytte og tilknytte. ^DJør^.
IY.18. tilknytte en Bemærkning. Z)Æ5. I

1927 foreslog . . Hans Brix en nytolkning af

indskriften paa den lille Jellingsten . . Efter
denne er tilnavnet „Danmarks Bod" ikke
tilknyttet Tyra, men Gorm. Broby-Johansen.
DanmarksældsteMaleri.(1945) .7 . \\ m. h. t.

statslig, politisk forbindelse, tidligere spec.

anneksion (jf. HjælpeO.). Staternes Dan-
nelse, hvorved Landskaber med Indbyggere
af et fremmed Folkefærd uden Betænkning
t\\knyttede^.Tilsk.l897.899.

\\ (1. br.) knytte

forbindelse med en anden part for at forhandle
med, arbejde sammen med den. tilknytte

Fredsunderhandlinger.Z)(feIf. refi.: de Par-
tier, vi har tilknyttet os.8ocialdem.*/i(,1945.

6.sp.2. -knceppe, v. se -knappe, -koble,
V. vbs. -ing (Amberg. Bek.Nr.lO*yd936.§8.
se ogs. u. bet. 2). I) (især 0) sammenføje
med, tilslutte v. hj. af en kobling olgn.;

koble til (se I. koble 1.3^. JernbaneL.58. en
410 Hestekræfter stor . . Dieselmotor med
tilkoblet Dynamo. Hjemmet.^''/tl934.44.sp.l

.

Husstande, hvor Gasvaskekedlen er tilkoblet

den almindelige Maaler.Poi!."/«i542.8.sp.3.

2) O billedl. anv. af bet. 1. De to Bind „Bræen"
og „Skibet", som han (a: Johs. V. Jensen)
havde udgivet før Verdenskrigen, tilkoblede
han yderligere fire Bind. Bomholt.DD.263. at
skille Problemet ud fra enhver politisk Ten-
dens, sædvanlig Tilkobling til et givet
Viogr&m. JVJens.OmSproget.(1942).45. 3) f
skaffe (en) en elskerinde, ægtefælle ved kob-
leri ell. paa anden maade. vAph.(1764).
den fiine Træskhed, hvormed den værdige
Moder vilde tilkoble mig sin Dattev. Kruse.
Æsthet.102. t -koge, v. vbs. -ning (Am-
berg. VSO.). tilberede ell. fremstille ved kog-
ning. Amberg. tilkoge Fernis, Liim. VSO.
-komlinC; en. [-|k(om'leri] (dannet efter

Opkomling ell. ty. zukommling, jf, Nykom-
ling; sj.) person, der (for nylig) er tilflyttet et

sted; tilflytter. JLocher. Nær saltenSø. (1911).
67. Linnemann.NF.71.
tilkomme, v. ['telikmm'e] Høysg.AG.

32. i bet. 1.3 ofte: [tel'kmm'a] vbs. -else
(s. d.), jf. Tilkomst, (glda. d. s., æda. til

kummæ (i bet. 1: DGL.I.45), tilkumæ, tel

kumæ (i bet. 4: smst.V111.20.72), oldn. part.

10 tilkomandi, tilkommende (fremtidig), frem-
med, tilkominn, fremmed, oeng. tocumende,
fremmed, ty. zukommen (mnt. tokomen, oht.

zuoquemanj; jf. komme til u. II. komme 61)
1) komme til et sted, hen til en person

»SV. i.l) (jf. II. komme 61.1 ; nu 1. br.) om
levende væsen: indfinde sig et sted ell. hos
en person; ofte: (komme hen til og) slutte
sig til en gruppe (allerede tilstedeværende).

vAph.(1759). Der er . . flittig Syssel i Jomfru
20 Sølverlads Bur, da den døende Fæstemand

tilkommer, flyvende i Fjederhammen. fi^Bria;.

AP.IV190.
II
især i præs. ell. perf. part. brugt

som adj. vAph.(1759). En tilkommen Rei-

sende. VSO. Jeg havde raabt . . til de efter-

haanden tilkomne Naboer om at vove sig op
ad Stigen. Schand.F.98. for hvert nyt til-

kommende M.edlem.Bl&T. \.2)(nunæppebr.)
blive bragt, sendt til en; komme i ens hæn-
der. Som mig det belovede svar fra Com-

30 mandanten i Narwa ej tilkom, sendte Jeg .

.

Lieutenant S. i land med mit Passzport.

JJuel.51. Hertug Christian kunde ikke tvinge
sig saalænge, indtil Keyserens * Forsonings-

Bref ved Posterne kunde hannem tilkomme.
Slange.ChrIV534. især (m. overgang til bet. i)

i forb. m. lade: Slange.ChrIV.656. Vist er

det, at vor Vert, med den største Bered-
villighed . . loed os tilkomme alt det %did-

Ya,nlige.Ew.(1914).IV242. man (finder det)

40 rigtigt at lade den danske Forbundsgesandt
tilkomme saadanne Yink. Davids.B.1.204.

1.3) uegl., m. overgang til bet. 3, i bønnen
tilkomme dit rige (ty. zukomme dein

reich, lat. adveniat regnum tuum) Tilkomme
(1909: komme; dit Rige! Det er: Guds Rige
kommer vel uden vor Bøn af sig selv; men
vi bede i denne Bøn, at det ogsaa maa komme
til os.Katek.§99. jf.: tilkomme Guds Rige!

Mynst.Betr.II.406.

2) 03 fremkomme som tilføjelse osv.

til noget; komme til (se II. komme 61.2J.
Vel ere nogle faa Gratistpladser tilkomne

for Sorøe Akademie. Mynst.(JurTidsskr.XIV,
1.212). Andre egentUge Boglader existerede

ikke; senere tilkom i mine Ungdomsaar (flere).

Wroblewski. TiAar i Reitzels Boglade. (1889). 8.

Her er, siden jeg var her, tilkommet mange
glimrende Arbejder af gamle Malere. Cit.1910.

(JensPedersen.PASchou.(1929).87). artiklen

60 er suppleret med senere tilkommet mate-

riale
i

3) ske, finde sted, fremkomme, blive

til en gang i fremtiden; især: være (nær)
forestaaende; kun (jf. dog bet. l.s) i part.
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I

tilkommende (nu ikke i rigsspr. tilkom-

mendes. ApGJ8.21(Chr.VI). Slange.ChrIV
154. nu kun dial. tilkommen(d). Holb.Mel.

IV4. sa.Er.III.4. Feilb. se ogs. ndf.) {jf. ty.

zukommend, nt. tokoraende, tokum samt

sp. 1316*^) fremtidig; forestaaende; kommende.

3.1) t som præd. ell. adv. (jeg) haver haab
til Gud . . at dødes-opstandelse er tilkom-

mendes (1819: forestaaer^, baade retfær-

diges og uretfærdiges. J.pCr.24.i5fC^r.F/^.

•Hun, som erkiendte hvad er, hvad tilkom-

mende vorder, og før våi. Bagges.NblD.59.

3.2) som attrib.
\\
(nu sj.) i al alm. hvo viste

eder, at flye fra den tilkommende (1819:

kommendej wiede? Matth.3.7(Chr.VI). et

Præservativ mod tilkommende Sygdomme.
Heib.Poet.VII.47. Honolulu er en tilkom-

mende By (o: en by i opkomst), beliggende

ved en god }la,\n. StBille.Gal.il1.14. Sække,
fyldte med Fjer, som Madamen havde op-

sparet til tilkommende Sengklæder. (ScAond.

F.272. det tilkommende liv, se Liv 9.2.

tilkommende ting, se I. Ting 1. || om
personer; dels (nu 1. br.): som tilhører (fødes i)

fremtiden, saavel nu levende, som tilkom-

mende JAennesker. Holb.MTkr.118. tilkom-

mende slægter, se I. Slægt 3. dels: som bliver

det, subst. betegner; vordende; in spe (jf. u.

Haab 2.i^. alt andet, hvad der er en tilkom-

mende Sø-Mand . . fornødent at vide. LTid.
1747.108. Jeg var eneste Barn, tilkommende
Herre af Rougemont. Blich.f1920).X.171. nu
vist kun om person, der bliver ens ægtefælle,

ell. som man ved et giftermaal kommer i

familie med: hans tilkommende Brud. Holb.

IIP. 1. 2. U.s tilkommende Svoger. 6'c/iotts-

bølle.Saxo. 190. Ridder Lave . . eders egen
tilkommende Svigerfader. /ng.JSAf. 7.270.

||

(nu tsær dial.) om tid: som ligger i fremtiden;

kommende; spec. om (regelmæssigt tilbage-

vendende) tidsrum ell. tidspunkt: førstkom-

mende; næste, det bør mig aldeles at holde

denne tilkommendes (1819: forestaaende^

høytiid i Jems!!Llcm.ApG.18.21(Chr.VI). (ver-

gene) skal skickes til een som heeder Lucilia,

og boer her, men flytter tilkommende Mi-

chelsd&g.Holb.Tyb.I.S. Han reiser i tilkom-

mende Uge, Maaned. y.S'0.(„I daglig Tale"),

Feilb. den tilkommende tid, fremtiden.

paa det han i de tilkommende Tider kunde
vise sin Naades overvættes Riigdom. Ephes.

2.7. den forbigangne eller tilkommende Tid.

Kierk.I.196. spec: {ænyd. d. s. (DOrammat.
1 1.372.11 1.177); gram., foræld.) fremtid (2);

futurum. PSehulz.DS.67. Molb.HO.79. 3.8) t

substantivisk anv. \\ det tilkommende,
^03, nu 1. br.) det fremtidige, kommende (især

mods. det nærværende, se u. nærværende
6.4^,- ogs.: fremtiden. lCor.3.22(se u. nær-

værende b.i). visse Folck tæncker aldrig paa
det tilkommende førend de seer sig udi

Døds V&Tc.Holb.UHH.I.l. Den Dag iraorgen

er jo ogsaa det Tilkommende, men er det

Tilkommende seet saa nær ved som muligt.

Kierk.VIII.328. \\ den tilkommende, (i

rigsspr. nu især spøg. ell. i formelt spr., jf.:

„ogsaa i daglig Tale". VSO.) kommende,
fremtidig ægtefælle; især om kæreste, forlovede

(med hvem man skal giftes), jeg og min Til-

kommende gaae . . med (paa forslaget). Ste-

phani.Apothekeren ogDoktoren.(overs.l789).51

.

Er det . . i Nærheden, at Deres Tilkommende
hoer? Heib.Poet.VII.266. man kan faa sin

10 Tilkommende at se ved at (staa med et lys

foran spejlet). JVJens.HF.82. LollO. (sj.) om
barn, der ventes: Den Tilkommende synes at

ville slægte sin Fader paa; thi den er ikke et

Minut rolig, springer, sparker. Brondes.Br.

77.27.

4) (udviklet af bet. l.i) som udtr. for,

at noget er ens ret, pligt, fortjeneste,
er passende for en olgn. 4.1) m. tings-subj.

og (i reglen personligt) (hens)obj.: (skulle)

20 blive en til del, tilfalde en i overensstemmelse

med ret, pligt, fortjeneste olgn.; med rette

være at yde, tildele, overlade ell. tilstaa en;

være ens ret, pligt, fortjeneste olgn. (ofte i

sætn., der indledes m. det ell. der^. Den Titel

tilkommer mig aldeeles icke. Holb.GW.IV5.
det tilkommer ikke Eder (Chr.VI: hører

eder ikke til;, at vide Tid og Stund, hvilke

Faderen haver forbeholdt sin egen Magt.

ApG.1.7. den mig tilkommende Sum.Lwdv.

30 som historisk Kildeskrift tilkommer der

dette Arbejde ikke ringe Betydning. BtogrL."

VI.164.
II

i videre anv.: være passende ell.

sømmelig for ell. (nu 1. br.) høre sig til, høre

sammen med. vAph.(1759). den begrændsede

Tilværen er den endelige ; det er den, som til-

kommer alle endelige Gjcnstande. 77et6.Pros.

77.753. Hellighed tilkommer (1871: sømmer
sig for; dit Hus, neTre.Ps.93.5(1931).(iron.:)

Jo det tilkommer rigtignok jer, I usle Jord-

40 kryb . . jo, det kommer rigtignok jer til at

drive Spot med Det, som alle Mennesker

have Ærbødighed ioT.Heib.Poet.1.26. om forb.

egne og tilkomme se egne 3(i). (nu næppe

br.) i part. tilkommende brugt som adj.:

som hører til ell. sammen med noget; tilfw-

rende; vedkommende; respektiv. vAph.(1759).

Alt (larnet bliver kaagt, hvortil bruges Koner

af Stiftelsen, dernest legges det efter sin Fiin-

hed i de tilkommende Fag paa Garn-Maga-

M zinet. CCPflueg.Christian8Pleye-Huus.(1773)

.

53. 4.2) (især talespr.) m. person-subj. og

tings-obj.: have ret til ell. fortjene (at faa

noget tildelt). Do Personer, som tilkomme
Odeh-Ret.Nørrcg.Privatr.II.78. Lykken er

en Gudinde, man ikke skal stole paa; hun
tilkommer ofte, at man sætter et „U" foran

hendes li&vn.Iilich.(1920).XXVII.76. „saa

mange (o: penge) tilkommer jeg ikke", sagde

VaWe.AndNx.PK.11.270. Rytterne (fik) alt

M det Bifald, de kunde i\\komme.Pol*/tl939.

4.8p.l.

6) (jf. n. komme 61.6; som udtr. for
at vederfares noget. 6.1) (jf. bet. 4,i

;

nu næppe br.) om (god ell. (især) ond)

83«
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skæhnetilskikkelse: falde i ens lod; ske;

overgaa; vederfares. Alt hvad der til-

kommer En, baade det Glade og det Sørge-

lige. Kierk.11.225. i sætn. m. foranstillet

(hens)oij., der ogs. (ved ikke-kasusbøjede ord)

kan opfattes som subj.: (hvis) samme Skib

tilkommer nogen Ulykke foruden hans For-

sømmelse, som det fragtet haver.Z)L.4

—

2—7.

5.2) (dial.) i part. tilkommen brugt som

adj.: medtaget; forkommen, hånd er nu

saa tilkommen af en Risning (o: en hævelse)

paa hans Hofte, at hånd snart ikke kan gaae.

Cit.l760.(JySaml.4R.III.95). Er Du til-

kommen og daarlig, naar Du kommer (til

Nyborg), saa kan Du gierne blive der til

næste I>3ig.Cit.l848.(Rist.OR.167). Feilb.

f til-k.ominelig:» o<^?- (^/^^^ ^y- zu-

kommlich; til tilkomme 1) som der er (let,

bekvem) adgang til; tilgængelig. Saarede, som
fra alle Sider bør være tilkommelige for

Lægen. ME.iS23. 240. -kommeise, en.

[-ikmm'alsa] {glda. tilkom(m)els(æ); vbs. til

-komme (ell. komme til^; jf. Tilkomst)

i) til tilkomme 1; i forb. m. gen. ell. poss.

pron. I.l) persons ankomst, tilstede-

komst, komme (I.2.i); nu kun (bibl.) om
Kristi tilbagevenden til jorden; genkomst.
kongen blev glad ved deres tilkommelse

(1871: Komme).lMakk.ll.44(Chr.VI). vi,

som leve, som overblive til Herrens Tilkom-

melse. 2 T/ies.4.i5. Jesu Taler om hans sidste

TilkomTaehe.Mynst.Betr.II.408. TroelsL.XII.

78. jf.: hvo udholder hans Tilkommelses-
Dag (1931: den Dag, han kommer;?Mai.3.2.

1.2) (bibl.) om tidspunkts indtræden,
komme i fremtiden. I (bør) vente og stræbe

til Guds Dags Tilkommelse. 2Pei.3.22. 2) (nu
næppe br.) til tilkomme 3: det fremtidige,
kommende; hvad fremtiden vil bringe, naar

alle Strenge brast . . havde han det Forsæt,

at drage om i Landet som en Art af Prophet,

og at blive sine Medmennesker nyttig ved

at oplukke Tilkommeisen. Ew.Overs.afMax
VindogConsorter.(1782).160. den bevidste

Barnespeculation, saavel paa Tilblivelsens

som paa Tilkommelsens store Gaader./ngf.

Levnet.1.167. -komist, en. {ænyd. til-

komst, -kumst, mnt. tokumst, tokomst,

nht. zukunft; til tilkomme (ell. komme
tilj; 'jf.

Tilkommelse) næsten kun i forb.

m. gen. ell. poss. pron. I) 03 til tilkomme
1 : det at ankomme ell. (især) komme til stede;

ankomst; tilstedekomst; komme, hendes

tilkomst (1871: Ankomst^ blev udraabt
iblant telteme. Jud.l0.20(Chr.VI). Ved min
Tilkomst foer han op som af Søvne, og

gned Fmåen.Blich.(1920).XX.75. || det, at

en ny person kommer til stede, slutter sig til

en kreds. Sigurds Tilkomst (i et skuespil)

er ingenlunde overflødig, uagtet han ikke

spiller nogen væsentlig Rolle i den egentlige

Handling. Han tiener til at sætte saavel

Hakons, som Knuds Characterer i theatralsk

stærkere Lys. Bagges.DYXI.383. Tante Me-

retes Tilkomst (o: tilflytning) bragte ogsaa
en stor Forandring ind i det daglige Liv.
GyrLemche.T.1.53.

||
(relig.) om Kristi gen-

komst. *Jesus vil dig lære
| Hvordan Du

from og vel bered
|
Kand mod hans Tilkomst

\me.Kingo.SS.IY.48. Balle.Bib.I.152. 2) (nu
kun dial.) til tilkomme 1 ell. komme (II.61. 3)
til: lejlighed til, mulighed for at komme hen til

noget; adgang, der er ogsaa mindre frie Til-

10 komst for de Vinde, som skulle forandre Tem-
peraturen. ^PFHaMc/i.^FidS'e/sfc^/cr.iSOO.//.

160). Feilb. 3) O til tilkomme 2: det, at
noget fremkommer som en tilføjelse til,

forøgelse af noget. Befordringstiden bliver

uanset Tilkomsten af disse nye Stoppesteder
nedbragt fra 28—32 Min. til 22 Minutter.Jern-

baneT.^'/il934.6.sp.4.
\\

(sj.) tilblivelse;

oprindelse; opstaaen. hvordan det så er

med de enkelte afsnits tilkomst (i en beret-

20 ning hos Saxo), den samlede overlevering

(viser) æventyrsagaernes opsving over de
gamle heltes&gn.AOlr.DH.II.296. Kunstens
Tilkomst i Verden beskriver han saaledes:

(osv.).HBrix.AP.I.37. 4) f ii^ tilkomme
3: d. s. s. Tilkommelse 2. Al Slags Over-
tro forestiller sig dog en glimrende Til-

komst. Rothe.fVSO.). 5) f ^ tilkomme 4:

hvad der tilkommer en; hvad man har

ret til, kan gøre krav paa. vAph.(1759).

30 -kost, en. (jf. -brød, -mad, -spise; ikke

i rigsspr.) kost, mad, der gives, serveres

sammen med, som tillæg til noget, (der var

hverken) Kjod eller saa godt som nogen
anden Tilkost til det usle Biøå.LMoltke.
Dick.XXIY.259. jf.: glad kunde hun blive,

men aldrig gemytlig! — Hun kunde blive

som Vin med Sydfrugter, men aldrig som
01 med passende Yv\ko's,t.JakKnu.A.190.

-krampe, v. [-|krBm'&a] vbs. -ning (Am-
40 berg.). (nu næppe br.) lukke v. hj. af kram'

per. smst. YSO. -kridte, v. dække, over-

smøre med kridt; ogs.: tilsnavse med kridt.

tilkridtede Hænder, Ærmer. Lewn. Vindu-
erne vare tilkridtede paa første Sal.Bergfs.

PP.427. t -kræve, v. (glda. d. s.) stille

krav til en ell. indkalde, stævne en til at gøre

noget. Bliver nogen tilkrævet at vidne i nogen
Sag.DL.2—i3—7. -krølle, v. [-MøVb] vbs.

-ing (Amberg.). (jf. krølle til u. III. krølle

3.1 ; nu næppe br.) bringe i uorden, skæmme,
ødelægge ved krølning; forkrølle, denne Klæd-
ning er ti\kTønet.vAph.(1759). YSO. MO.
-kultivere, v. vbs. -ing (Andres.Klitf.

253. Sal.^XI.104). (landbr.) bringe (jord)

under kultur; omdanne til kulturjord. Paa de

endnu ikke med Skov tilkultiverede Flyve-

sande er Klittaget vel fremherskende. J.«dres.

Klitf.253. en agerdyrkende Befolkning tog

fat paa at rydde . . Skovstrækninger og at

60 tilkultivere disse.Frem.DN.229. O -k-æm-
pe, V. [-|kæm'&3] vbs. -else ell. (1. br.)

-ning (Amberg.). (jf. -fægte, -stride^ er-

hverve, opnaa ved kamp, haardt arbejde ell.

selvovervindelse olgn. Han har virkelig til-
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kjæmpet den (o: sejren). Heib.Pros.VII.201.

Ingen sover sig god, men ethvert Skridt

fremad mod Fuldkommenhed maa tilkæm-

pes. fiø/7d.Z)F.33. II
oftest i forb. m. hensobj.

vore tappre Hære have tilkæmpet os Freden.

Gylb.TT.6i. Offa, der ung tilkæmpede Ang-
lerne deres grænse mod Myrgingerne.^Oir.

DU.11.SOS. m. refl. hensobj.: Oehl.VII.240,

Længe for Tyge havde tilkæmpet sig en

(i bet. 2.8: DaEngTeknO.J, jf. -kørseL I)

køre (blive kørt) ell. transportere i vogn olgn.

til et sted. vAph.(1764). det unge . . Kastanie-
træ, som kom tilkjørende og nu skulde plan-
tes heT.HCAnd.(1919).V142. nogle Gaard-
mænd mødte . . for at tilkøre Leret. Halleby.
56.

II
nu især (Y) i pf^^t. tilkørt. Brændet

bliver mig tilkiørt.750. (brændsel) Tilkørt og
nedbaaret.HFB.i936.438. frit tilkørt (jf

Plads i Folketinget, sad Kresten i Kolding lo L fri 6.3 slutn.): Han faaer Brændet frit til

Bjxdia.d.Pont.DR.'I.187. \\
part. tilkæmpet

brugt som adj. Første Gang følte jeg nogen
sand tilkjæmpet Erkjendelse.i?C4nd.3/L.

191. „Naa," sagde Frøkenen med en Rolig-

hed, (ler aabenbart var tilkæmpet. S'cAowd.

F.21. Bagefter kunde han godvilligt afstaa

den tilkæmpede Ret. Elkjær.MH.ll. som
adv.: Hun vovede det. Tilkæmpet roligt gik

hun hen og lukkede for Radioen. LeckFischer.

KM.192. -køb
kun (emb.) i ssg. Tilkøbs -afgift, afgift for

skibe, der fra udlandet købes til Færøerne.

Lov*'U185o.§9. LovNr.32'y»1892. 2) (især

O ell. fagl.) vbs. til -købe 3: køb, hvorved

der opnaas en udvidelse, forøgelse af noget.

For Tilkiøb af Bøger (o: til et bibliotek) ud-
satte han 100 Pund. FrSneed.1.518. Afbyg-
gerstedet (kunde) ved Tilkjob af Jorder . .

blive foTstøTTet.Thyreg.BB.II.150. Der er

. . mange Rejsende, som efter

Paabegyndelse ønsker Tilkøb til 1. Vogn
kl&sse.JernbaneT.y»1942.2.sp.3. \\ hertil Til-

købs-billet, tillægsbillet. DSB.OrdreM.67. 3)

f gratis tillæg til noget købt; tilgift (1.2).

jeg (gav) i Tilkjøb hiin min Farce, som
Kjendere ikke fandt nvittig. CHHolten.0.118.

•købe, V. [-|kølba] vbs. jf. -køb. {ænyd.

d. s.) I) (jf. købe sig noget til u. købe 4;

isæ.r tg) i forb. m. (især refl.) hensobj.:

erhverve, skaffe sig ved køb; ogs. billedl.:

slcaffe sig som ved køb. vi have tilkiøbt os

fremmet Gods. Holb.NF.J.180. stød ikke den
Lyksalighed fra Dig, jeg tilkiober Dig saa

dyrt. Rahb.Fort.1. 115. Gustav Adolf var , .

rede til at tilkøbe sig en Vaabenstilstand

med ?olcn.mstTidsskr.lOJi.VI.700. jf.: Mand
har vildet undskylde ham (o: Peder Galt)

med, at de Svenske skulde . . ved en til-

kiøbt Forræder hafve practiceret ham en

kiørt.il/0. billedl.: jeg er paa Landet, faaer
Spise og Drikke, om jeg saa maa sige, frit

tilkiøTt.HCAnd.BC.III.182. 2) gøre i orden,
egnet til kørsel; jf. Tilkørsel 2; spec. i flg. am::
2.1) (jf. bet. 3.1 ; nu sj.) m. h. t. vej, rute:

befærde med vogne (slæder), saa at den bliver

egnet til at køre paa, bliver en brugbar kørevej.

Veien er nu tilkiørt efter Gruuspaalægningen.
VSO. Banen (til kælkning) var allerede godt

et. 1) vbs. til -køhe 1,3; vist 20 tilkoTt; det første bratte Fald var haardt
og blankt som en flittig brugt Glidebane.
Jac Paludan. TS. 150. 2.2) (fagl.) m. h. t.

trækdyr: afrette til at gaa for en vogn. Et
par sorte Vognhopper . . nylig tilkiørt.

Adr.^*/tl762.sp.l4. Attilkjøre Heste, bestaaer

i at lære og øve dem i at trække og styre

Vognen.PWBalle.K.53. FrGrundtv.LK.106.
veltilkiørte gamle Heste. Bagges.V 95.
BornholmsLandbrug.1932.180.sp.l. 2.3) (fagl.)

Rejsens 30 m. h. t. køretøj; navnlig m. h. t. nyt auto-

mobil: faa til at fungere paa rette maade ved

kørsel. DaEngTeknO. Tilkøres (o: opslag paa
vogne, der er under tilkørsel og derfor kører

forholdsvis langsomt). 3) medtage haardt

(som) ved kørsel; vist kun i part. tilkørt
brugt som adj. 3.1) (nu 1. br.) om vej: ødelagt

ved for megen og tung kørsel; opkørt (1),

Veien er slemt tilkiørt. VSO. 3.2) (sml. afkørt,

overkørt, paakørt, udkørt; dial.) om levende

40 væsen: medtaget; især: paavirket af spiritus,

medtaget af svir olgn. VKorfitsen.ES.6. han
var bleven fordrukken . . saa en Dag . . var

(han) bleven svært tilkjort. Z?aud.//.775.

Feilb. UfF. -kørsel, en. vbs. til -køre. I)

(især fagl.) til -køre 1. I.l) (1. br.) transport

i vogn olgn. til et sted. Tilkiørscl af Brænde.

MO. i.Z) det at køre med vogn, bil til et sted;

kørsel til et sted. HavebrL.*II.175. en stadig

stigende Benyttelse af Sporvognene ved

falsk Ordre til Slange.ChrIV 1245. 2) (dial.) 50
'^^'^^j^^Jf^j^^^^

.^^}^^\^^^^,^^^^.^,'^\^!'^^^^^

i forb. som være tilkøbt, have gjort ind-
'"' " ' '

' ' • • -
-• ""

køb i tilstrækkelig mængde. Feilb. „Tilkøbte",

som vi skønnede at være (0: paa en turist-

rejse i Japan) . . var vi ikke desto mindre
stærkt fristede til at supplere vore Køb.
C Sonne. Min Livsmelodi. (1938). 116. NalTid.

^*U1946.3.sp.2. 3) (jf. købe til «. købe 2.2; QJ

ell. fagl.) ved køb erhverve noget til forøgelse,

udvidelse, supplering af noget, man har, ejer

(1936).121. II
hertil (og til bet. hi): Til-

kørsels-gade, -rampe, -spor, -vej ofl. I.3)

konkr.: vej, indgang, ad hmlken man kører

til et sted. Gaardens almindelige Tilkiørscl.

LHøyer.Q.70. Han sagde . . at Husets Stil

var blevet ødelagt vod Tilbygninger . .

Glasveranda . . en Tilkørsel med Søjler foran

Indgangsdøren. /'/>mn.//L.2i2. 2) (fagl.) til

-koro 2, især: 2.1) til -køre 2.9. Det er slet

i forvejen. Resten (af biblioteket) er tilkjøbt 60 Tilkiørsel og ildepasset Seletøi, som bringer

1 Følge en F&T\aLmentssLCt.StephJørg.L.140.

Forlanger de (rejsende) Befordring i en højere

Vognklasse . . skal de tilkøbe en Billet. Z>.S7^.

OrdreM.64. -kørej v. [-|ko^r9] vbs. -Ing

Hesten til at steilo for Vognen. Viborg.

HY.128. Trav8portensAarbogl944. 195. 2.2)

til -køre 2.«. DagNyh.'*U1933.Sønd.6.8v.2.

-laab, et. se Tilløb, -laane, t;. [-|lA<nd]
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{ænyd. d. s. (Bording.11.219); nu næppe
br.) skaffe ved laan; laane. Comraodatarius
eller den, som tillaanede sig noget. Holb.

NF.(1728).L212. -laase, v. [-,låJs9] (især

i perf. part.) lukke, stænge ved en laas,

ved laasning. en lille, stærk tillaaset Dør.

Ing.VS.III.220. alt var tillaaset, tilstænget

og lukket. Bergs.HI.233. FrejlifOlsen.Min

Fængselsdagbog.(1918).115. billedl.: Jeg saa

hende . . tavs og tillaaset som aXtiå. Bregend. lo

Møllen.f1936).130.

I. tillade, v. [•te(l)|laJ59] gldgs. (især

kirk.) ell. i forb. tillader De? ogs. udtalt:

[te'la^ba] præt. -lod; part. -ladt. vbs. -else

(s. d.). (ænyd. d. s. (ogs. i bet.: give (til)),

fsv. tillata, jf. mnt. tolaten, ty. zulassen samt
oldn. tillåt, indrømmelse)

1) (jf. lade til u. lY lade 4.3; nu næppe
br.) egl.: lade faa adgang; om hundyr:
lade sig bedække af. Vil Koen ikke tillade 20

Tyren. OeconJourn.1757.696.

2) (jf. lade til u. lY lade 6.1) f yde, til-

staa, bevilge en noget (især: penge, under-

støttelse), ved sær Benaadings-Breve (er ud-

gifterne til en begravelse) enten tilladte eller

efterlad te. Cit.l 705.(KbhDipl. V.796) . Dersom
Præsten, som ('semwane-^ Forstander, skulde

besørge den fornødne Vedligeholdelse af Byg-
ning og Inventarium, Ildebrændsel, Lys,

Skrivemateriale m. m., troe vi, at der maatte 30

endnu tillades ham aarligen 160 Waå.Cit.
1840.(VorUngdom.l941142.193).

rC3) (udviklet af bet. 1-2; mods. forbyde 1)
især om indehaver af en myndighed, ret paa
et vist omraade ell. om lov, reglement osv.:

indrømme, tilstaa (en) en rettighed, fri-

hed osv.; angive, meddele, at noget maa
gøres, ske, uden at der derved stødes an
mod rettigheder, vedtægter, kutyme olgn., ell.

uden at der bagefter kan rejses anklage, gøres 40

ophævelser olgn. 3.1) * al alm. Chilian: „Jeg
vil være med hvor Faren er størst." Ulys-

ses: „Ney Chilian, det tillader vi aldrig."

Holb.Ul.in.4. Fru Strøm (har ikke blot) til-

ladt dette Parti, men maaskee endogsaa selv

stiftet det. Heib.Poet.V1.33. dummere ^grim-

mere osv.) end politiet tillader, se Politi

2. m. tings-subj.: hverken mine eller Aretes

Grund-Regler tillade os at tvinge nogen.

Ew.(1914).1.63. en Morder, hvem Gjen- so

gjældelsen ikke har tilladt at \eve.ApG.28.4
(SkatRørd.).

|| (jf. bet. 3.4j i pass.; dels m.
det opr. (tings-)obj. som subj.: er det en Mand
tilladt at skille sig fra sin Hustru for hvilken-

somhelst S&g? Matth.19.3. Alle Genrer er til-

ladt, kun ikke den kedelige. Vogel-Jørg.BO.
14. sml.: hans lidet Skrift . . blev tilladt

at trykkes. Eilsch. Phil Brev. 24. jf. bet. 1

:

Løse Hunde tillades ikke i Vildbanen.

Schytte.IR.II.313. dels (nu 1. br.) m. det opr. 60

person(hens)obj. som subj. (ell. paa subjektets

plads): det (gaar) jo lige op: I tillades at

sværge paa at han har giort et Bedragerie,

og ham tillades at sværge paa at eders Be-

skyldning er idihk.Holb.Rpb.il1.3. ingen
Kaper eller Commis-Farer blev tilstedet eller

tilladt, at gaae ud af nogen Havn. OeconT.
IV88. smaa Børn (som aldrig burde tillades

Entree) skrige eller tale med. Heib.Pros.V I

.

174.
II

part. tilladt brugt som attrib. adj.

hun nev den højest tilladte betaling ud af

sine elever. Hjortø.Kr.83. Ad de lange Stræk
. . kørte han (o: en automobilist) over til-

ladt Fa.Tt.JVJens.O.170. 3.2) i høflige fore-

spørgsler ell. opfordringer; ofte (jf. bet. S.s)

blot som en høflig undskyldning for, at man
gør ell. siger noget. Hr. Doctor tillad mig
dog at sige 3 a 4 Ord. Holb.Bars.V2. *Til-

lad dog et STpøTgsma.siUFOuldb.S.130. Til-

lad mig, det troer jeg dog at wide. Chievitz

ARecke.FA.14. Tillader De, jeg ser Deres Bil-

let?PoU*U1934.(DSB-Nr.)33. tillader De?
brugt som høfligt udtr., naar man ønsker, at en

skal gøre plads for en, ell. naar man laaner

noget, der ogs. benyttes af andre, olgn. Tillader

De! sagde Opvarteren. Han skulde om med
en Bakke Tevandstoddyer.ZrJens.Z)F.i43.

II
<{k som melding i spørgespil (2) i Vhombre.

jeg har tre Matadors, Syven og Treen, hvilke

give et got Spil. Derpaa siger jeg: er det

tilladt? det er, om jeg maae vælge og ud-

nævne en vis Farve, hvori jeg vil spille, til

T:mmLSpillebog.(1786).4. Spørgespillet . .

meldes med „Spurgt", „Tilladt" eller sim-

pelthen med „S^iV\Spillebog.(1900).35. 3.3)

refl.: tillade sig (at gøre) noget; dels

(jf. bet. 3.1J i udtr. for at tage sig en frihed,

hengive sig til en luksus, ekstravagance, ind-

lade sig paa noget frækt olgn. en Skribent,

der veed, hvor uædelt Adelsmænd ofte til-

lade sig at tænke og handle.PAHeii.il. 6.

Han tændte sig en Cigar . . det var en Luxus,
som han sjælden tillod sig. Schand.TF.1. 114.
Det kan vi ikke tillade os, med den Løn vi

h.a.T. LindskovHans.NH. 50. hun tror, hun
kan tillade sig alt. Bl&T. (jarg.) m. tings-

subj.: Det tillader sig og dryppe lidt. StormP.
T.7.

II
dels (jf. bet. B.2) brugt som høfligt

undskyldende udtr. for, at man gør ell. siger

noget. Er De bleven forlovet . . saa maa
jeg tillade mig at gratulere Bem.JPJac.II.
124. jeg tillader mig . . at mene, at (øl og

familieliv) er de to Ting, som ødelægger den
danske lJngdoni.EChristians.Hj.345. spec. i

formel brevstil: Til Amtets behagelige Reso-

lution tillader jeg mig tjenstligst at frem-

sende Udskrift af den foretagne Under-
søgelse. Ht//Mng'.fl'J.353. Under Henvisning

til de i omstaaende Skema indeholdte Op-
lysninger . . tillader underskrevne . . mig at

ansøge om dansk Indfødsret. JurFormMter-

bog.^38. 3.4) (jf. bet. S.i) i pass. m. afsvækket

bet., som udtr. for, at noget er forsvarligt,

rimeligt, kan gaa an. Ellers tillades ikke, at

man betragter det Corper i c som hvilende,

saafremt man vil have en Afhandling,

som kommer overeens med Naturen. Zra/^.

(KSelskSkr.III.241). om resten (af beret-



1325 tillade Tilladelse 1326

ningen) kan det være tilladt at nære nogen
tvivl.Cit.l882.(Mand.vill). hvis det er til-

ladt at anvende den Sætning, at man kun
forstaar, hvad man elsker, skulde man
næsten tro at Brandes ikke har elsket Vol-

taire og hans Tid.Rubow.(StSprO.Nr.l44.50).

4) (videre anv. af bet. 3) ikke hindre,
lægge sig i vejen for ell. udelukke noget.

4.1) lade noget ske; ikke gøre noget for at for-

hindre (men se gennem fingre med ell. se med
velvilje, bifald paa, at noget sker). *Ej er det

Vrede, om end du tillader
|
Vanheld og

Trængsel at friste mit yLoå.SalmHj.27.3. at

tillade en Udsvævelse, ikke at hindre og bi-

falde den, ere tvende forskiellige Ting. Basth.

AandeligeTaler.I.(1779).223. *hvi tillodst

du hans Ded dog paa din Dag? UBirkedal.

(StSprO.Nr.90.38). \\ om kvinde: finde sig i

erotiske tilnærmelser. De fyrige fynske Piger

kunde spare deres indbydende Blikke og til-

ladende Smil til den kønne, unge Lærer.
Gjel.GL.76. *hun overgav sig, jamen Fod
for Fod kun,

|
og med et: „Jeg tillader ej"

— tillod hun. Drachm.DJ. 1.52. jf. bet. 3.3:

jeg havde aldrig gjort hende nogen For-
træd, og vilde aldrig tillade mig mere overfor

hende, end hun selv vilde tillade. Leck
Fischer.A.64. 4.2) om omstændighed: sætte i

stand til; give lejlighed til ell. mulighed for;

ikke udelukke; ogs.: være forenelig med. *Det
cv tillader mig min høye Caracteer,

| . . at

-ætte Folk G\htQex.H.oib.Paars.166. de fran-

ske Ord . . tillade begge Forklaringer. (?i/i&.

(1849).IX.8. *en Laage eller Lem . .
|
tillod

den lille Hest at jage |
derind i Gaarden.

Kaalund.125. Instrumenter, der tillader Nat-
jagerne at finde deres Bytte i Mørke. Poi.

*^ld944.11.sp.4. pladsen, rummet til-

lader ikke ^at osv.), se Plads 4, L Rum l.a.

tiden ell. min tid tillader (mig) det
ikke, se Tid 8.3. naar vejret tillader
det olgn., se Vejr.

II. til-lade, v. [-|la'53] præt. -ede; part.

-et ell. -i, vbs. -nlng (vAph.(1759). VSO. S&
li.), (amyd. d. s.; nu næppe br.) fylde med lad-

ning; lade (V). Moth.^T79. om Morgenen ind-

Jinde (lamaerne) sig atter paa det Sted, hvor-
ira de Aftenen forhen ere løsladte, hvorefter
(le igien tillades, og fortvandre med deres
Hyrde. LTid.1728.74. \\ især m. h. t. skib:

laste (fuldt); tillaste. Haver Skipperen til-

ladet sit Skib, og (ikke) kunde fuldgiøre sin

itejse.D/y.4

—

1^32. Kong Harald havde vel

-tore gode Skibe, men saaledes tilladde, at
fic vare u-beqvemme til StTiid.Holb.DH.I.
168. (købmanden) udrustede, tilladede og
afsendte ?>V.ihQ.PAHeib.R.L107. de svært til-

ladfide Skibe. JPLaurent.LivdiFelten.(1849).
12. .VtfcB.

II
billedl., i udtr. for paavirkning

fif spiritus („vaade varer"), (de) vare .saa

færk tilladede med Spiritus, at do To ikke

kunde see, den Tredie laae imellem dem paa
(^\x\\f\.ChrBorup. PM. 336. -iadellg, adj.

fte(l)ilal6jlij adv. -t ell. d. s. ell. (t) -en

(vAph.(1759)). (ænyd. d. s., jf. ty. zulåss-
lich; til 1. tillade; sml. utilladelig; iscer

CJ) I ) til I. tillade 3.1 : som der kan gives

tilladelse, lov til; ogs.: som er i overensstem-
melse m. lov, vedtægt osv. at bringe min Son
til Fortvivlelse eller andre Laster, ved at
nægte ham en tilladelig Opfyldelse (o: ved
ægteskab) af den Passion, som jeg selv til

deels havde foranlediget. J5need.///.776. ere
10 Forlystelser ikke tilladelige for en Konge?

Sporon.Breve.il. 104. Tilladelige Næringsveie.
VSO. jf.: Ægteskabs Tilladelighed og
Lovlighed. 2\^yerwp.Z/i«ilf.3Z5. 2) (jf. 1. til-

lade 3.8-4^ i videre anv.: som man kan gaa
med til, forsvare ell. undskylde; som man kan
tillade sig med sindsro, god samvittighed; for-

svarlig. Den tilladelige Tilfredshed, en . ,

virksom Mand kan føle med sig aeW. Mali.
HG.99. Thorsens ændringer i texten er heller

20 ikke altid af tilladelig &rt.Dahlerup.(TfF.
3R.XVn.39). Fuldmægtigen . . fedtede for

Chefen . . langt ud over det tilladelige. Soj/o.

HF.26.
II

angivende den højest forsvarlige

grænse for et materiales indhold af tilsæt-

ninger olgn. ell. for den spænding, paavirk-

ning, det slid, det udsættes for. Thaulow.M.
11.453. et Fosforindhold (i en oldtids-jærn-

klump) der er orakr. Maximum for det til-

ladelige for Nutidens gode Jern.Aarb. 1936.37.

30 3)t til L tillade 4.a, om forhold: som muliggør
noget, ikke lægger hindringer i vejen for noget.

dersom det for u-lykkede Skib strander heelt,

da skaffer Biergerne, med tilladelig Vejrlig

. . i Land hvis raueligt kand være./^orordn.

(Kvartudg.)*^'*1705.§17. -ladelse, en.

['te(l)|la^6alsaj (gldgs.) fx. i forb. med tilla-

delse: [te'la'Sdlsa] (se CFBruun.OmAkcenten.
(1885).13). flt. -r. (glda. tillatelsse (Skraaer.

11.3), tilladilsæ (Fragm.62); vbs. til 1. tillade

40 (3)) I) lov, frihed til at gøre noget, tildelt

en bestemt person og gældende for et bestemt

tilfælde; ogs. (mere) konkr.: skriftlig ell.

mundtlig udtalelse, der giver en lov til

noget; ofte i forb. som faa, give, have, ind-

hente, ansøge, bede, spørge om tilladelse

og ofte m. angivelse af, hvad tilladelsen angaar,

V. hj. af præp. til (i forb. m. flg. inf. tidligere

ogs. uden præp., jf. TBaden.Suppl.106) ell.

(nu næppe br.) en (objektiv) gen. (\i. (tilbød)

M 600000 Rdlr. aarligen til Czaren . . for Far-

tens Tilladelse (o: lov til varetransport gen-

nem Rusland). Holb.DH. II.803). I.l) i al alm.

han (bad) Kongen om Tilladelse at forlade

Stiftet og begive sig udi Kloster. Holb.DH.
11.100. i dot sidste store Udfald i Klasens

Have fik jeg Tilladelse at være med for W-
vor. Hauch.MfB.209. Embedsmænd, som væl-

ges til Rigsdagsmænd, behøve ikke Regje-

ringens Tilladelse til at modtage Valget.

M Grundl.(1849).§60. (han) tilbringer (mid-
dagspausen) efter indhentet Tilladelse paa
ViBrknteidGt.CHans.liK.179. 1.2) efter præp.
med ell. (sj.) om. Paa (irund af forøvet

Indbrud i . . Qartner S.a Have har Eieren
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med Øvrighedens Tilladelse lagt Selvskud.
Tolderl.F.1.55. Kongen har tildelt N. N.
Fortjcnstmedaillen i Sølv med Tilladelse til

at bære den. BerlTid.'/»1925.M.5.sp.l. \\ i

faste høfligheds-udtr., især hrugt som und-
skyldning for, at man tager sig den frihed at

gøre ell. (især) sige noget. Min kiære Sviger-

Datter, med jeres gode Tilladelse, jeres Leve-
Maade er gandske ryggesløs. KomGrønneg.
11.200. Svendsen foreslog en Whist . . „Me-
ner du ikke en Rommy?" — „Jeg mener
vel, hvad jeg siger! Med din Tilladelse!"

KMich.H.229. jeg (er) med Deres Tilladelse

paa dette Punkt af en anden Mening end
Deres Eminence. IsakDin.FF.204. med gun-
stig tilladelse, se gunstig 1. med tilladelse
ell. (ved lydligt sammenfald af med og mig;
vulg. ell. dial.) mig tilladelse, ogs. med
tilføjelsen: at spørge! {jf. ty. mit erlaubnis

(zu fragen), fr. avec permission; gldgs.) med
forlov (se u. Forlov Ij. vAph.(1759). med
Tilladelse at spørge: skal vi fare med Posten,

eller skal vi selv leie Vogn herfra? Pra/ii!.

AH.L32. (tjeneren Peter:) Men, mig Til-

ladelse! Jomfruen skrev om, at De sad i en
god NæTmgsYei.Heib.Poet.VI.299. mig Til-

ladelse og se paa h&mlWied.BS.éd. KLars.
KV.2. jf.: Med Tilladelse at spørge om Deres
Herr Faders Na.vn? PNJørg.S.lOO. i sa. let.

(sj.) om tilladelse! Mads: Om Tilladelse!

jeg maae ud for Døren.HMikkels.D.25.

2) (til I. tillade 3.3 og 4.i ; nu næppe ir.)

frihed (3.4). smaa Tilladelser eller Friheder

som et Fruentimmer forunder sin Kiæreste.

vAph.(1759). tage sig den Friehed, Tilladelse.

JBaden.DaL.633. -lag, et. (ogs. -lav. OpfB.^
1.270). (efter nt. tolaag, hty. zulage, til zu-

legen (se Tolage; egl. sa. ord som ænyd. til-

lag, afgift, mnt. tolage, oldn. tillag, lidrag,

tillæg, tillaga, ydelse, udtalelse af mening; jf.

Tillæg 1; tøm.) det paa en særlig plads til-

passede og samlede (tag)ljælkelag til en ny-

lygning; ogs. om pladsen, afbindingspladsen.

OpfB.U.270. FagOSnedk. \\ hertil: Tillågs-

klods, tømmerklods, Irugt som underlag for

et Ijælkelags bjælker under afbindingen. FagO
Snedk. TeknLeks.1.545. -landings, en.

(fagl.) den ved havets kyster og vandløbs, søers

Iredder opstaaede tilvækst af land. Sal.XVII.
457. -lappe, v. vis. -ning (Amberg.), (nu
næppe Ir.) lukke, dække (hul) med en lap;

ogs. i al olm. („1 daglig Tale." VSO.):
sætte lapper paa; lappe. vAph.(1764). tillappe

Hullet paa en Kiole. VSO. Hvor den Kiole

er tillappet, smsf. -laske, v. 4>- fastgøre til,

forbinde med noget v. hj. af laske. Benævnelse
paa forsk.Dele afSkil.(1848).7O . -laste, v.

vis. -ning (Amlerg. ASølling.Sømandsliv.

(1925).94). {ænyd. d. s.) 4^ d. s. s. II. -lade.

vAph.(1759). (skipperen) kom for at hente
Brænde . . til Kjøbenhavn . . han skulde
have tillastet til anden J)a,gen. Cit.1822.

(SBredstrup.FraJonstrup.(1918).22). Skibet
(o: et dansk kulskil) var tillastet i Newcastle

den 9. April 1940, men blev da b('sl;i;rhi;_'t

af de engelske Myndigheder. f7^es/cr./i<;c<sr'.

1941.A.363. -lav, et. se -lag.

tillave, V. [ite(l),la?v8] -ede ell. (nu
næppe br.) -te (Ew.(1914).IIL66), -de (Chr
Flensl.DM.II.122 oo havdej, vis. -else (s.

d.) ell. -ning (s. d.). (ænyd. d. s.; jf. lave
(noget) til u. YV. lave 1)

I) lave i stand, orden; gøre rede, klar;
10 forberede; tilberede; ogs.: fremstille; skåle;

arrangere, i. I) (nu næppe br.) i al alm.,
m. h. t. ting. hånd gav ham magt til . . at
tillave (1871: forfærdigej kriigs-vaaben.
lMakk.l0.6(Chr.VI). en Fugl før den ud-
legger Egg, tillaver Rede. Holl.NF.(1728).
11.57. jeg (fik) endelig denne Klods til at
paatage sig Kiørselen og gik, imedens han
tillavede Vognen, til de Syge. Agre.RK.67.
man (lægger valnødder) om Høsten i vel

20 tillavet og feed Mo-Jord. HaveD.(1762).
156.

II
(m. overgang til let. i.s) i forl. til-

lave (en) et bad, d. s. s. lave (en) et bad til

(se u. IV lave l.ij. Slange.ChrIV.592. Om
Grimhilds Svig var lagt det Kvad,

| Der hun
tillaved blodigt Bad

|
For sine Brødre baade.

Grundtv.PS. 1.135. 1.2) m. h. t. mad, drikke,

lægemiddel, offer olgn. Alt det MadoÉer, som
I ville offre til Herren, maa ikke tillaves

(1931: tilberedes; med Suurdeig.3ilfos.2.2i.

30 De Østers var excellente vi fik i Gaar Aftes,

men de var icke tillavet efter min Smag.
Holl.Vgs.II.3. Konferensraad V havde til-

lavet en „half and ha\V\Schand.VV290.
Der kom saa mange efter Medikamenter;
det sank og sank i Flaskerne, saa nyt
maatte tillaves. JacPaludan.EV49. tillave

noget surt og sødt, se IV sur l.i. *Man
spiste god, og vel tillavet Mad. Bagges.I.
164. et veltillavet Uaaltid. EBertels.M'H.40.

40 1.3) (nu næppe Ir.) m. h. t. forhold. I bar
begiert min Datter af mig til egte, ieg har
lovet eder hende, og alting er til dend Ende
tillavet. KomGrønneg.11.447. det er Lykke
og Hendeise, som meest frembringe dem
(o: hastige levægelser); dog kan Kunsten
ogsaa tillave dem. Suhm.II.126. 1.4) (nu
næppe br.) m. h. t. person: forberede, (den
svenske admiral) fornam, at Ofve Gedde var
ikke bange for hans Anfald, men ret vel til-

50 lavet at vise ham ai.Slange.ChrIV1264.
\\

refl. *Jeg havde ingen Sands og Tid mig
at tillave (o: til at rejse). Falst.Ovid.il.

vAph.(1759). 1.5) (nu næppe br.) m. bibet.:

bestemme for; tiltænke, hun var dig tillavet

(o: som hustru) (1871: bestemt for digj af

evighed.Tob.6.22(Chr.VI). den Straf, som
ham af Kongen var tillavet. Schousbølle.

Saxo.394. 1.6) (især m) m. bibet. af, at noget

er (overdrevent, uheldigt) præget af tildan-

to nelse, kunst; især i part. tillavet brugt

som adj.: kunstlet; kunstig. Den færdige

Buste er desværre tillavet og forfladiget ved
Siden af (skitsen). SSwane.KaiNielsensKunst.

(1925).12. II
om ansigtsudtryk, positur, op-
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træden olgn.: paatagel; hyklet. R. havde teg-

net Vedkommende i alle tænkelige Stillinger:

sraaende, som Taler . . siddende i tillavet

Grublen foran et Skrivehord. EChristians.

Mødre.(1935).55. Saa rejste han sig med en
tillavet Rommen. EBertels.MH.166.

2) (nu sj.) medtage haardt; mishandle;
tilrede, hver stad og land (skal) saa tillaves

(1871: blive^, at der ikke alleneste skal ey
findes vey igiennem for folk, men den skal

og være dvr og fugle til største skvsel evinde-

\ig.St.tEsth.l6.15(Chr.V1). Forældrene havde
genkendt hende (o: et myrdet ham) paa et

Modermærke under Armen. Ellers havde
hun ikke været til at kende igen, saaledes

var hun tiW&vet.Madelung.EH.373.
Til-lavelse, en. [-ila^valsa] p. -r.

{ænyd. d. s.) i:bs. til tillave (1); især i flg. anv.:

1

)

(nu næppe br.) i al alm., om forberedelse,

ordning, udrustning olgn.; ogs. (især i flt.) om
de forholdsregler, der tages. Hånd hafde giort

stoer tillavelsze til at tage imod mig med
mange liuse-krooner og liuse-arme med
voxlius nd]. JJuel.130. Darius . . udrystede
en ny Krigs-Magt, mens hånd døde udi
samme Tillsivelse.Holb.Intr.I.13. *Her læres

liden Hob en talrig Hær at svække,
| At

komme, dræbe, flye, og flygtende forskrække

I

Ved nye Tillavelser.^ein.iS. 2) (1. br.) som
vbs. til tillave 1.2. Kundskaberne om . . Me-
dicamenters Tilla.velse.Suhm.'V42. Jøderne
brugte Kristenblod til Tillavelsen af deres
Vaå8kehTød.Brandes.IX.445. -lavninig;, en.

[-|laJvnei\] flt. -er. vbs. til tillave (1) (jf.

-lavelse^; især i flg. anv.: I) (især dial.)

til tillave l.i: forberedelse; spec. i talem.

„tillavningen er det værste", sagde drengen,
han skulde have ris ^hug olgn.). Orundtv.
JJa.Ordsprog.(184.5).nr.2682. SjæUBond.187.
2) til tillave 1.2; ogs. (1. br. i rigsspr.) konkr.,

om det tilberedte. LTid.1724.239. Af den saa-
ledes tilberedte Strandløg betiene vore Apo-
thekere sig til alle de brugelige Tillavninger.
Aaskow.A.59. hun havde . . et Par halv-
voxne Piger . . til Hjælp ved Chokoladens
'l'illavning. 3farÅ:man.PB.25. paa Bordet . .

>tod (der) en fin Tillavning og de fire Flasker
\"m.KlBerntsen.Æ.I.75. 3) (især tO) til til-

lave 1.6, de gav sig derfor, alle disse gamle
Kvinder (o: Anna Anchers modeller), som
de var og uden nogen Art Tillavning. 3/1//

Krich.S.13. Det var svært at holde strøm-
men sluttet (o: samtalen gaaende) med sclv-

lolgelip^heder i åndrig tillavning. (7føn6..S' ¥^6.
I. Tille, en. se I. Tiljc. II. tille, v.

sr II. tilje.

til-Iedde, v. [-ileS'a] feje til noget (lige-

som) t. hj. af en ledforbindelse; især i part.

ti Heddet brugt som adj. Løvrive kaldes i

Skovbruget et harveformet liedskab, hvis ba-
L'<<tf' Del er tilledet og formet omtr. som
A_'. rbrugcts Hesterive..S'ai,*X V/.259. se ogs.

u. II. ledde 2.
||

(bot.:) Tilleddet kaldes en

Plantedel, som ved en SaarflaJc regelmæssig

løsner sig og falder af. Warm.Bot.704. -lede,
t'. [-|le?6a] vbs. -ning (s. d.) ell. (sj.) -else
(Rom.5.2(Chr.VI)). (glda. tilledhe, mnt.
toleiden) lede noget hen til noget. Ledetonen
og den „tilledte" Tone. EAbrah.T.83. især

(fagl.) m. h. t. vædske, luftart olgn.: Hvis
man opløser den omtalte grønne Masse i

Vand og derpaa tilleder Klor, ser man, at
Opløsningen antager en mørk rod-violet

10 FeiTve.Christ.Kemi.143. Gassen tilledes gen-
nem det hule Haandtag.0os/nd.2(S.

|| billedl.

Vor Flaade afledede ikke men tilledede det
store Uveir (i 1807).Monrad.PD.49. -led-
ning, en. [-|leJ6nen„ -|le6'neri,] flt. -er.

(især fagl.) vbs. til -lede (ell. lede til^. Svovl-
kadmium . . der kan faas ved Tilledning af

Svovlbrinte til en Opløsning af svovlsurt
Kadmium. Christ.Kemi.132. ff.: er der lidt

Uorden i Lufttilledningen, faar (sire-

20 neme) noget uhyggeligt i Stemmen. Jac
Paludan.F.19. \\ konkr., om det, hvorigennem
noget ledes til. De høje Spændinger, der kom-
mer til Anvendelse, kan ved Benyttelsen af

aabne Tilledninger iføre til dødelige Ulykkes-
tilfælde. /ngifij/^fn.iPSS.iSS.sp.i.

II
hertil bl. a.

Tillednings-grøft, -hane, -kanal, -rør,

-sluse, -traad ofl. -lempe, v. [-ilæm'fta]

vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.). (især &)
afpasse, tilpasse, modificere forsigtigt, lempe-

30 ligt; ogs.: anvende (citat olgn.) med visse

modifikationer. Heib.Pro8.IY6. Man kan paa
dette Værk tillæmpe et Ord, der er blevet

sagt i et andet Sprog om et andet Værk.
Brandes. 1.185. en efter deres Fatteevne
nogenlunde tillæmpet Form. ZakNiels.Maa-
gen.ll. Hun fik en tillempet Beretning om
Dagens BegivenhcdeT. Elkjær.MH.99.

\\
(nu

næppe br.) i forb. m. hensobj. Redskabet er

tillempet sin Bestemmelse. FSO. -lem-
40 pelse, en. f-|læm'63lso] flt. -r. (især Qi)

vbs. til -lempe; ogs. om hvad der er tillempet.

den ejendommelige Tillæmpelse (Brandes.

DD.39: Modification^, (som den romantiske

tankegang) modtog af en Aand som Hauchs.
Brandes. 1.390. ordet hla6 . . er en til-

læmpelse af gi. fransk \az. AOlr. 011.11.35.

-lempnins^, en. [-|læm'bncix] flt. -er. (isoer

(S) d. s. Vort Modersmaal kan vod forstan-

dig Tillempning optage fremmede Udtryk.

50 JBaden. (VSO.). (Strindberg) har under-

gaaet talrige Tillempninger, undertiden for-

melige FoTV&ndliDf^er. Brandes.

I

II.640. Hol-

stcin.GM.79. (O -leve, v. [-|leWo] m. refl.

hensobj.: erhverve, skaffe sig ved at leve, i

løbet af livet, v. hj. af livterfaringer olgn.

Grundtvig tillevede sig en stærk Uvilje

mod alt „Køhenhaynmi". AxRo8endal.SP.
148.

II
iscer i part. til levet brugt som adj.

Han ejede dette uforklarlige, som man kat-

M der Personlighed, det medfødte og tillevede.

Blaum.Sk.l32. denne Bekendelse . . giver

Udtryk for en dvbt tillevet Overbevisning.
Luduiqs.SS.I.lOO.

Tillid, en ell. f et (Moth.T194. Ew.

XXII I. Bmtrykt «»/. IM« 84
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(1914).IY311). [iteCOiU'b] flt. (i bet. 3, s. d.)

-er. (ænyd. d. s., fsv. tillit; vist til tillide og

glda. lidhæ til noget osv. (se u. tillide^ ell.

til I. Lid (have osv. lid til); maaske ogs.

delvis svarende til oldn. tillit, det at se hen

paa noget, hensyn, agtelse, til lita til, rette

sit blik mod, hjælpe (se VI. lidej)

I) det at stole paa noget ell. bestemt, for-

trøstningsfuldt regne med noget; lid; for-

Lægen. Holb.MTkr.290. Jeg har mere TilUd
til hans Arm, end til hans Hoved. VSO.
Hun synes at have ubegrænset Tillid til

Bem.KnudAnd.HH.éS. || have, nyde (ens)

tillid: Den Tillid, Ministeriet nyder, og
den Tiltro, det derfor tør kiæve. Cit.1855.

(MO.). Jeg (o: moderen) har aldrig haft
hans Tillid, mig betroede I (o: børnene) jer

jo ikke til. AaDons.MV75. || fatte (Bagges.

trøstning; især: sikker tro paa, forvisning lo ComF.(1807).I.99), fæste (Holb.Ep.II.23.

om paalideligheden, rigtigheden af noget, en

persons tilforladelighed, vilje og evne til at

hjælpe en, varetage ens interesser paa bedste

maade, gøre et forsvarligt arbejde (for en)

olgn. (i reglen m. bibet. af at denne tro danner

grundlag for ens handlinger, transaktioner

,

giver tryghedsfølelse) ; spec. (relig.): forvisning

om, at gud lader det ske, som tjener os bedst;

hengivenhed under guds vilje; ogs. undertiden

Grundtv.SS.iV.365), (nu næppe br.) slaa
(Schousbølle.Saxo.41) ell. (nu 1. br.) sætte
(sin) tillid til, stole paa; sætte sin lid

til. Salig den Mand, som sætter sin Tillid

(1931: Ud) til Herren. Ps.4<?.5. *Jeg sætter
Tillid til min gode Lykke. Heib.Poet.1. 158.

Hans Majestæt har . . vundet den Tillid,

som enhver retskaffen dansk Mand sætter

til sin Konge. Cit.l835.(HistTidsskr.lOR.IV

om den egenskab hos person, at han møder 20 275). \\ vække tillid (jf. tillidsvækkendes-

en med tiltro osv.; tillidsfuldhed; ofte i

forb. m. flg. præp. til ell. (nu næppe br.)

paa ^sette tillid på en. Moth. 8145. Tillid

paa Gud. Brors.i55. Opfordring til at be-

fæste Tilliden paa Ham, hvis Kraft fuld-

kommes i vor Skrøbelighed. ikfyns^.ToZe.

(1838).12. jf. Høysg.S.202). I.l) i al alm.

jeg beder, at jeg ikke nærværende maa kom-
me til at bruge Myndighed med den Tillid

Sagens Retfærdighed vækker Tillid. 7*90. jeg

har ingen Evne til at vække Tillid hos
Andre. PHans.KK.265. 1.3) efter præp. i. i

denne tilUd (1819: Fortrøstning; 1907: Til-

lidj vilde jeg kommet til eder. 2Cor.1.15

(Chr.VI). især i forb. i tillid til, stolende

paa. I Tillid til din Lydighed haver jeg

skrevet til dig. Philem. 21. (derpaa) over-

faldt han, i Tillid og Fortrøstning til saadan
(1907: TillidsfuldhedJ, hvormed man mener, 30 sin Magt, de Vender med Krig. Schousbølle.
at jeg fordrister mig mod Nogle, som ansee

os for at omgaaes efter Kiødet. 2Cor.i(?.2.

her (er) at forundre den førstes Tilliid at

(nu: til at) betroe sin Person til en Konge,
som han havde skuUet. Holb.DH.I.230. stolt

Tillid til sig selv (jf. Selvtillid; er Moder til

Feiltdigehe.Sporon.Breve.1.68. (jeg) har noti-

ficeret den spanske Gesandt . . at han med
fuld Tillid kan forhandle med Dem. Schack.

Saxo.237. I Tillid til det mig givne Løfte,

til min retfærdige Sag, til de vundne Resul-

tater. Levin, i Tillid til Forsikringen herom.
BIST.

2) (især relig.) især som præd.: hvad man
har tillid (1) til; lid (L2); hjælp; tilflugt.

Gud er vor Tillid (1931: Tilflugt) og Styrke.

Ps.46.2. *Gud bedre den, som i en Tvist og
Stridighed

|
Ey anden Tillid end sin slebne

444. Tilliden til de offenlige Tinglysnings- 40 Kaarde veed.FrHorn.SomnPoet.108. Ven-
bøger. Findin^ZrMse.S.POS.

II
almen tillid,

(jur.) almindelig, borgerlig (2) agtelse (og

deraf flg. rettigheder) ; ofte i forb. blive fra-
dømt ell. frakendt almen tillid. Lov
Nr.259^U1945.§6. 1.2) i særlige forb. m. verber.

beskæmme (NPWiwel.NS.95) ell. (især)

skuffe ens tillid (PalM.TreD.136. CHans.
BK.50).

II
miste, tabe tilliden til en.

(kvinder, der) tabte Tilliden til sig selv,

nens Løfte var hans Tillid. VSO. jf. IL til

13.3: (Ægypten) skal ikke ydermere være
Israels huus til en tillid (1871: Fortrøst-

ning; 1931: Tillid). E2.29.16(Chr.Vl).

3) (sj.) tillidshverv, en med saa mange
Tillider hædret Borger. Schand.Helga.(1900).

19.

til-lide, V. [-|li^69] {ænyd. d. s., jf. sv.

tilhta, henvende sig til, anvende, benytte, samt
Kjærligheden og Ideen og gik paa — Øster- 50 glda. lidhæ til noget, have gavn af noget, sv.

gade (0: som skøger). Goldschm. III. 242.
\\

give (Vodskov.SS.210) ell. (især) indgyde
([SHeegaard.]EtHandelshuus. (1871). 3. Søi-

berg.KK.11.131), skænke, vise en tillid.
* Hvorfor har du mig ikke Tillid viist,

|

Ved at betroe mig, at du elsker hara? Heib.

Poet.IV.211. de anførte (eksempler) er sikkert

fuldkommen tilstrækkelige til at vise, hvor
megen tillid man kan skænke Mandevilles

lita till (se V lidej; jf. Tillid) have tillid til;

stole paa. Dette Tillidende (0: i tillid til

dette) gik hånd til Hetterstædet. Pflug.DP.
345. nu kun (relig.) i et enkelt salmested

(efter ænyd. kilde, se DPs.1.83): *Du, Herre,

est mit Klippeslot,
|
Din Hjælp mon jeg

tillide.SalmHj.97.2.

Tillids-, i ssgr. ['teli(6)s-] (i ssgr. m.

præs. part. som 2. led ogs. (og opr.) Tillid-,

. . forsikringer. Cit.1882.(Mand.xxi). \\ have 60 se u. tillids-indgydende, -vækkende^, (især

(Holb.llJ.III.4), nære (Bl&T.) tillid (til):

du haver alleneste tillid (1871: føler . . dig

. . tryg; i freds land. Jer.12.5 (Chr.VI). Een
som haver et svagt Legeme, haver Tillid til

o; af Tillid 1, fx. (foruden de ndf. medtagne)

sjældnere ssgr. som tillids-løs, -misbrug, -reso-

lution og betegnelser for, hvad der er ud-

tryk for ell. vidner om tillid, som Tillids-
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bUk rOehU.356), -pant, -tegn (se VSO.).
-adresse, en. (jf. -skrift^ adresse (2.2),

hvori en række personer giver udtryk for deres

tillid tH en person. VSO. e. br. -brud, et.

brud paa den tillid, der vises en. under Hen-
syn til, at det Forhold, for hvilket han var
dorat, i sig indeholdt et Tillidsbrud i et Tje-
nesteioTh.old.JurFormularbog.^44. AaDons.
MV146. -bøn, en. (sj.) bøn, der vidner om
fillid. 'Jesu, lær du mig at bede

| Hiin Mis- lo

dædeis TilMs-Bøn.SalmHus.207. Zetlitz.BS.'

4. -dame, en. (jf. -kvinde; 1. br.) kvindelig

tillidsmand. Tillidsdame i den nordslesvigske
Kvindeforening. KraksBlaaBog.1922.490. Te-
lefB.1932.sp.676. -erklæring, en. d. s. s.

-votum. VSO. Kbh.sKommuneskole.1945.570.
<p.2. -forhold, et. forhold til en person,
til gud, der hviler paa tillid, det umiddelbare
barnlige Tillidsforhold til Gud. Vodskov.SS.
38. AOlr.DH.1.76. -fald, adj. som nærer 20

'illid til en, møder en med tiltro, tillid; ogs.:

nm vidner om tillid. Knæl Folk med Eders
l'vrste ned

|
I tillidsfuld Ærbødighed!

fhaar.ES.181. Svig . .
|
Kan Mennesket

(»ve mod den Tillidsfulde,
| Og imod Den,

der ikke paa ham lider. CKMolb.Dante.1.65.
Tænk ikke paa ondt mod din Næste, naar
han tillidsfuldt (1871: tryggeligen^ bor i din
:iæThed.Ords.3.29(1931).

|| hertil: Tillids-
fuldhed. Hjort.KritLit.ni.48. fortalte eller 30
udviklede En Noget for hende, udtrykte hen-
des Ansigt, hele hendes Skikkelse den inder-
ligste TUlidsfuldhed. JPJoc.//.3i5. -hverv,
r. et (i reglen ulønnet) hverv, som tildeles en

;''rson, der nyder tillid hos den ell. de per-

roner, som tildeler ham det. Hendes Mand
var . . Medlem af Byraadet og Skattelig-

.'lingskoramissionen og Indehaver af endnu
fiere kommunale Tillidshverv. i9c/iand.AJS.

i29. han . . nedlægger sine forskellige Tillids- 40
hverv, som Partiet i Aarenes Løb har be-
troet h&m. HowaU.DB.83. -indgydende,
part. adj. hans Ydre (blev) tillidsindgydende.
< lIans.BK.245. Fallada.B.198. „Vær De
inske rolig . ." sagde Provsten med et

Tillid indgydende Nik. PEBenzon.P.190.
• t Par yngre Herrer af et . . ikke helt tillid-

indgydende Ydre. Duelund. N. 23. -krise,
•n. (især avis-spr.) krise i tillidsforhold (fx.
'i'l myndighed, politisk system), -kvinde, 50
II. (jf. -dame; fagl.) kvindelig tillidsmand
sær: hos ktnndelige arbejdere), (hun) blev
I Slags Tillidskvinde i Byen, var gerne be-

iijælpelig ved Barsler og Juleslagtninger-JF
lens.HF. 24. Bundvad,Jensen & Christiansen.

Tillidsrnandskundskab. (1945). 12. -læge,
'n. (fagl.) en af et selskab, en institution

"yisat læge, som varetager selskabets inter-

ner ved bedømmelse af sygemeldinger, hel-

irpd.<itilstanden hos personer, der søger ansæt- 60

''ise, ønsker sig forsikrede m. m. Regl.Nr.
I09"/,19.34.§8,1. Kraks Blaa Bog. (1941).452.
•mand, en. (jf. -dame, -kvinde, -repræsen-
tant^ person, man har (kan have) tillid til, og

som hjælper, støtter ell. repræsenterer en; især
om person, der juridisk, forretningsmæssigt

faar betroet visse hverv, ell. om person, der
vælges som repræsentant for en gruppe per-

soner, spec. om en af arbejderne i en virk-

somhed valgt repræsentant, der forhandler med
arbejdsgiveren (og er formand for værksteds-

klubben (jf. Bundvad, Jensen& Christiansen.

Tillidsmandskundskab.1945)) . Schand.SF.12.
Stilles en Forretning under Bestyrelse af

Tillidsmænd (Likvidatorer, Administratorer).
LovNr.23^*1889.§15. TilUdsraænd! Det Ord
er jo kommet stærkt paa Moden i vort For-
bund. iVords7(Bnond.*'/i2905. 2. sp. 4. Saa gik

de igen og gjorde deres Arbejde for Organisa-
tionen paa Beværtninger, flere af dem var
Tillidsmænd, og Pelle mødtes med dem dér
til Yox\id,nd\ir\g.AndNx.PE.in.285. en højt

agtet Person, som . . var Borgerskabets før-

ste Rigmand og Tillidsmand. /sa/cDin.Fi''.

444. regnskabskyndig tillidsmand, se regn-

skabskyndig, -post, en. (post, der beklædes

som) tillidshverv, „jeg vil . . betroe min
Datter til Deres Varetægt." — „Det er en
Tillidspost, Frue, som gjør mig stolt." fi^osfr.

T.llO. en ældre Bankmand, der sad inde

med mange offentlige Tillidsposter. ilfitføZier.

Jagten efterLykke. (1910). 11. -repræsen-
tant, en. i visse fagforeninger: tillidsmand.

Bundvad,Jensen & Christiansen. Tillidsmands-

kundskab.(1945).12. -resolution, en. (jf.

-adresse osv.). Howalt.DB.122. -sag, en.

sag, hvori man maa have tillid til den anden
part i sagen. Køb af Smøreolier . . er en
Tillidssag. HCJacobsen.Saa flyver vi.(1934).79.

-skrift, et. (foræld.) d. s. s. -adresse.

VSO. spec. om „bøndernes tillidsskrift" , et

bønskrift fra jyske godsejere til kronprinsen i

1790, med protest mod landboreformerne, se

EHolm.Kampen omLandboreformerne. (1888).

208ff. -votnm, et. (jf. -erklæring^ erklæ-

ring, der udtrykker tillid til en person; spec.

(især polit.) om en ved afstemning vedtaget

erklæring, der er udtryk for en forsamlings

(fx. generalforsamlings, rigsdagskammers) til-

lid til en ell. flere personer (fx. bestyrelse,

regering); ogs. brugt billedl. VS0.{„1 det con-

stitutionelle Kunstsprog"). Hørup.II.385.

Man har overdraget mig (at behandle) tydsk

Litteratur, et sandt Tillidsvotum. Brondc«.

Br.III.284. (S -vækkende, part. adj.

hans Ansigt . . var strengt, men dog saa

tillidsvækkende. HCAnd.(1919).IV29. vage,

ikke meget tillidsvækkende overleveringer.

AOlrE.Na.357. tillidvækkende: Holst.R.

Saaby.'' Selv om man har Ordet nok saa

meget i sin Magt, nytter det kun i Sam-
virken med en sympatisk, tillidvækkende

Fremtræden. EOad.TT.153.
I. Tillie, en. se I. Tiljc II. tillie,

V. se II. tilje.

tillig, adj. se tidlig.

tillige, adv. [te(l)ili-(n).ij HøiM.Ad.lOO.
(gldn. til ligæ (Brandt.RD.I.281.II.25), sv.

84*
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tillika; efter mnt. tolike, jf. nht. zugleich; af
II. til og III. lig, Y. lige)

1) t (if- ^% ^^'- ^•^) PC''^ samme, lige

maade; ligeligt; ens. de skal dele tillige

(1871: lige; Vulgata: similiteT). lSam.30.24
(Chr.VI).

2) (nu kun dial.) angivende, at flere tids-

rum følger lige efter hinanden, ligger sammen:
i træk. (man) pidskede sig to gange om
Dagen, og det udi 33 Dage tillige. Holb.Kh. lo

745. i Fem Nætter tillige har di været sam-
let. KomGrønneg. II. 22. jeg (ved) at han
mange Timer tillige ligger paa sit Ansigt i

Bøn. EPont.Men.III.347. Gravl.EB.72. Feilb.

UfF. LollO.

3) (nu i rigsspr. kun m. overgang til bet. 4,

i dial. endnu i bet. S.i) angivende at noget
forekommer, sker osv. samlet ell. (og)

samtidig. 3.1) m. særlig tanke paa samlet

forekomst, optræden af individer, enheder: i 20

fællesskab; i forening; (til)sammen;
(alle) til hobe; ofte i forb. alle, begge tillige,

alle sammen, begge to. *Af Fredens Baand
omslyngt vi boe

|
I Eenheds Aand tillige!

HCChristensen. RimetEvangeliebog. (1841). 57.

jf. bet. 3.8: Du skal ikke pløye med en exe,

og med et asen, tillige (1871: sammenj.

5Mos.22.10(Chr.VI). naar en heel hob Men-
nesker tillige indtage et stykke Land, da
er brugeligt, at enhver af samme hob 30

bekommer sin 'DeeLHolb.NF.1.155. *Naar
mange Hunde søge mig tillige,

|
Da pleier

jeg at slaae imellem dem. Oehl.Y237. \\ i

udtr. for blanding af to ell. flere dele. Fransk-
brødbagere . . bage Franskbrød og saa kal-

det Menagebrød af Hvede- og Rugmeel til-

lige. FMnfce.('lSW;.//.6(?5. *Hav og Himmel
blandes tillige.Blich.(1920).III.127. 3.2) m.
særlig tanke paa at noget rummer, omfatter

flere ting, forhold (paa lige fod), ell. at disse 40

sammenfattes under eet, betragtes som en sam-
ling, enhed ell. under et fælles synspunkt: i

lige grad; baade — og. *hun var saa god,

hun var saa blid,
|
hun var saa from tillige.

Oehl.Digte.(1803).257. Et højst mærkværdigt
Sele- og Sadeltøj tillige! Det var . . prydet
med allehaande Messingzirater og hævede
sig højt ivejret ligesom et spidst Taarn.
VThist.Neap.Aquareller.(1855).26. jf. bet. 3.3:

en Hofmand . . er et Væsen, som tillige er 50

viis, gall, dybsindig . . gierig, gavmild (osv.).

Holb.MTkr.566. *Tjene kan ingen Herrer
to:

I

Kristus og Mammon tillige. Grundtv.

SS.III.445. 3.3) m. særlig tanke paa sam-
tidighed: paa samme tid; paa een gang.
Saaledes kalder man at smøge Tobak stu-

dentik6s, det er en god Invention nok for

een, der vil skrive og smøge tillige. 5oZ6.

Er.II.l. Jeg var ikkun lidet over otte Aar,

da Fader og Moder saa godt som tillige 60

forlode mig. EPont.L.14. Som oftest danner
der sig flere Skypomper enten tillige eller

strax efter hwei&nåre. 0rst.VIII.43. Jeg mær-
kede nok i den sidste Tid, at Marie proppede

hende Maden i Halsen, skjønt jeg forstaar
ikke, hvor den kan komme ned, naar et

Menneske græder tillige. HannahJoél.Rinsi-
des.(1900).136. 3.4) (jf. bet. 1) som udtr. for

at noget sker, udføres samtidig og med samme
styrke. Baaden roes bedst tilUge o: med lige

Ta,g.VSO.YR164. når man giver den ene
af de to for en vogn spændte heste lang
hammel og den anden kort, siger man, at

hestene ikke trækker tillige. OrdbS.(sjæll.).

4) (undertiden m. overgang til bet. 3.s)

angivende en tilføjelse af noget yderligere,

der gaar ind under, staar paa lige fod med
ell. er forbundet med noget allerede nævnt
(ofte m. bibet. af samtidighed): foruden
det; desuden; ligeledes; ogsaa. 4.1) (nu
især højtid.) efterstillet betegnelsen for det

nye moment osv. vær som en, der veed det,

og tier tillige (1871: og tillige kan tie). Sir.

32.9 (Chr.VI). *Den Helt . . var stor i mange
Krige

|
Og . . i Fredstid stor tillige. Bagges.

Ungd.1.246. *Gud! i din Haand alt Stort er

smaat,
|
Men kjært det Mindste tillige. Ing.

RSE.V11.247. jf. bet. 3.3: *Mindes du, hvor
hun var sød som Lille,

|
og hvor hun var god

og glad tiV^ge.Sødb.GD.82. (man kan ikke paa
een gang) være her og der og straalemester

tillige, se Straalemester. 4.2) (især Q)) i andre

stillinger i sætn., især foranstillet angivelsen af
det nye moment osv. disse Temperaments
(0: de sangvinske) have store Fordele, men
vi vide og tillige, at disse fede Stykker have
deres slemme Kirtler. i2M3e.FT.332. *Da (0:

i min barndom) syntes mig, vor Jord var
meget mindre,

|
Men og tillige meget mindre

slem. Bagges.IV27. (han) var et Slags For-

syn for Kredsens Folketingsmand . . hvis

Agitation han fuldstændig havde i sin

Haand. Tillige bestyrede han Partiets Krigs-

kasse. Ponf.fSfc.iSS. Vinterfrakke . . i en af

de udvendige Lommer tillige en Billetlomme.

PolitiE.Kosterbl."'/:ol925.1.sp.l.

5) i forb. tillige med ell. (især som adv.,

jf. Saaby.'' samt Glahder.Retskr.XXl) sam-
menskrevet tilligemed (\ tillige til. mit
hierte (skal) være tillige til (1728: tillige

med; 1871: forenet meå) eåer.lKrøn.12.17

(Chr.VI)). 5.1) (i rigsspr. især CPj brugt som
præp. (m. flg. styrelse): i forening med;
sammen med; ogs. angivende noget yder-

ligere, et nyt moment: ligesom ogsaa.

(duellanter) have forbrut deris Bestillinger

. . tillige med al deris Gods. DL.6—8—1.

vi (skal) leve tilligemed (Chr.VI: tillige

med; 1907: sammen med^ hsim.lThes.5.10.

(vi har) mistet saa mange store Høvdinger
tilligemed General Holophernes selv. Holb.

Ul.III.6. Ville De . . tilstille Øvrigheden

(pengene) tilligemed ilagte Skiiwelse. Blich.

(1920).XI.214. han røj paa Hovedet i in

Grøvt tillimæ Restin. KulsvierB.45. 5.2) (nu

1. br. i rigsspr., jf.: „kun i Talespr." Levin.)

brugt adverbielt: samtidig; ogsaa; des-

uden; tillige (3). hånd skal opoffres og er
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min Hustrue skyldig, skal hun døe tillige

med. Holb.llJ.Y2. jeg giver dig min Haand,
og tilligemed mit iiieTte.Suhm.1.48. Je sid-

der . . itte og tænker! svarede (oldingen).

Hun (3: det) ka være tresk nok endda at

sidde her og glo — vi sku itte til at tænke
tilligemed. Gmv?.£.17. Feilb.

til-lig^e, V. vbs. jf. -liggelse. iglda. til-

liggæ i bet. 3) I) (fagl.) ligge tast ind, op osv.

til noget; ligge til (se I. ligge Si.i); vist kun lo

» part. tilliggende brugt som adj. Blad-

knopper (paa pæretræ): for neden flade og
tilliggende, for oven sporedannede. Bredsted.

Potn. 1.242. den ene fspor-^Tunge er vist i

sin tilliggende . . Stilling. DSB.Banebygn.24.
2) (m. overgang til bet. 3) Q9 ligge saaledes,

at det grænser, støder op til; vist kun i part.

tilliggende brugt som adj.: tilgrænsende,

-støderide. Vedelbæk blev opdæmmet og over-

svømmede de tilliggende Enge. FrHamm. Det 20

tredieslesvigskeFelttog.(1851).24. jf.: Lille-

asiens Kyst med tilliggende Øer.FrPoulsen.
KM.146. 3) ((D, især emb. og f) om jordejen-

dom, bygning olgn.: høre ind under; ligge til (se

I. ligge 11.1^. den Bye . . som samme Ejen-
dom tilligger. DL.i—4

—

14. det Areal af c. 20
Tønder Land, der i Følge Udskiftningskortet

af 1789 tilligger (gaarden).JurFormularbog.''
218.

II
især i part. tilliggende brugt som

adj. (borgens) tilliggende Ejendomme (var) 30

kommen i fremmed Værge. Blich.(1920).
XIV64. Den nye Eier forøgede betydeligt

det Bidstrup tilliggende Bøndergods. Trop.*

11.403. paa Stedet, hvor Underet skete,

byggedes 1244 den lille Kirke Sant' Igne . .

med tilliggende Graabrødrekloster. Jørjf.^l.

20. 4) bringe i passende, bekvem tilstand ved
at ligge paa, i det. madrassen skal først

tilligges, før man hviler godt i sengen •

-lifirJKel»«» en. {æda. tilliggilsæ (Kalk.lV. 40

S71); egl. vbs. til -ligge; nu kun arkais.}

d. 8. 8. -liggende, ingen af de andre Med-
arvinger skulde bruge noget af Gaardens
Tilliggehc. DL.3—12—1. (han) faar Livs-

brev paa Hindsgaul Slot med al „Tilliggelse",

Aalefiskct og Marsvinsfangsten. ^arftOdense.
1921.609. •lijps^ende, et. (substantivering

af part. tilliggende (se u. tilligge 3); især

emb., T) areal, jord, der hører til, ind under
noget (en provins, en (lands)by ell. (især) en 50

gaard, (land)ejendom). Skaane med sit Til-

liggende. Orundtv.Saxo.il1.184. Hovedgaar-
den (havde) blandt sit øvrige Tilliggende

ogsaa en god Skov. Trap.^11.347. Ingen Par-

cel maa udlægges med et mindre Tilliggende

end 3 ha middelgod .1oTd.LovNr.l63'*U

1934.§13. til- og underliggende, se Under-
liggende, •lime, V. [-(li'm;)] vbs. -nlnj?

(vAph.(1759). VSO.). (1. br.) lime fast til.

Moth.^T79. deres Fødder gaac saa let af, 6p
ligesom de vare kuns tiUimede. Reiser.IV244.
Listen maa tillimes. VSO. tO •liste, v. vbs.

(1. br.) -ning (Amberg.). skaffe en noget paa
en ubemærket, hemmelig, listig maade; liste

noget til en. (jeg) tillistede ham endnu en
Mønt. PMøll.1.240. især m. refl. hensobj.:

*i min Ungdoms . . vilde Tid
|
Tillisted han

sig min Fortrolighed. Oe;»I.X/7.6. de bag
Voldene indespærrede Forsvarere kunde
tilliste sig i Nattemulra noget Vand fra

de underliggende Yåndløh. Bornh.Samlinger.
XV111.(1927). 4.

II
part. tillistet brugt som

adj. Vaulundurs Taarn, som hun aabnede
med en . . tillistet Nøgle. OeW.XXX.4S.
Goos.II.389. -lodde, v. [-jlma'a] vbs. -ning
(Amberg. VSO. D&H. se ogs. u. bet. 2).

I) fastgøre til ell. samle, tillukke, fastholde i

tillukket stilling ved lodning; lodde til. vAph.
(1764). tilloddede (lig)KisteT.ORung.SM.94.
Paa begge Sider af Pladen var forhen til-

loddet Blikstriraler, 5 å 6 Tommer lange.

BornhHaandvEr.153. 2) (anat.) om det unor-

male forhold, at et organ (fx. hinde, sene)

ligger sammenklæbet med et andet organ;

kun i perf. part. ell. som vbs. Haandens
Nedadbøjning indskrænket til V, paa Grund
af Strækkesenernes Tillodning til Huden.
Arb.forsikr.1907.BilagI.87. bred Tillodning

(af lungehinde til brystvæg) paa et begrænset
VeiTti.Ugeskr.f.Læger.l940.970.sp.l. -lokke,
v. vbs. -else (s. d.) ell. (nu 1. br.) -ning
(Moth.L193. VSO. jf. Tillokningskraft.Cyei.

&Wolters.EnMiUion'(1894).vi), sml. Tillok-

kende, ipenyd. d. s., fsv. tillokka, oldn. (vbs.)

tillokkan, mnt. tolocken) I) lokke hid, til sig.

I.l) (iS, I- br.) i al alm. tillokke sin Veder-

part med Finter. vAph.(1759). *Den forbudne

Frugt
I

Tillokker stedse. OeW.y/.27. 1.2) (især

tS) part. tillokkende brugt som adj.; især

om ting, forhold: som vækker lyst hos en til

at besidde, nyde, give sig af med, gaa ind paa
det; som tiltaler en i høj grad, ser meget ind-

bydende ud. tillokkende Omstændigheder
ved en Sømands Levnet. Reiser.IV406. (han)

giorde et Studium, der . . betragtedes som
det tørreste og ufrugtbareste, tillokkende

og xinderholdcnde. Molb.F.ll. Et tillokkende

Yæsen.VSO. (vandet var) varmt og mindre

tillokkende for en tørstig U.a.h.Iiuchh.FDK.

96. i substantivisk anv. (jf. Tillokkende^;

Kierk.XIII.143. Hun har noget Tillokkende

ved sig. VSO. \\ hertil (sj.) Tillokkenhed.
ChrFlensb.DM.II.130. 2) (1. br.) m. refi.

hensobj.; især: skaffe sig noget ved at lokke

for en. (zaren) tillokkede . . sig de Liflandske

Kiøbmænd . . at do kom og handlede udi

hans L&nde.Slange.ChrIV175. tillokke sig

hans Fortrolighed ved at lægge en moderlig

Deltagelse for l)&een.Pont.LP.VIII.77. 3)

(nu næppe br.) lokke en til at gøre noget,

(hun) søgte at tillokke sin Son, at han

skulde bortstiæle (armbaandet).Schousbølle.

Saxo.143. Tillokke een til Ondt.vAph.(1764).

-lokkelae, en. {ænyd. d. «.) fil. -r. I) (yiu

sj.) det at tillokke (1 ell. 3); handling, ord

osv., hvorved man søger at hidlokke ell. for-

lokke en. Moth.KSSO. Jeg tog Deres Om-
sorg an for Fripostighed, og Deres Uskyl-
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dighed for Tillokkelse. Skuesp.X.98. Ved
mange Tillokkelser fik han mig overtalt.

VSO. jf. bet. 2: alt for let havde (han) fulgt

Lasternes Tillokkelse og den Ondes Indsky-

delse. ilfo?&.Z>I?^J7.97. 2) O evne til at virke

dragende, indbydende paa en, ell. hvad der

virker saaledes; tillokkende (I.2) evne ell. for-

hold. Moth.^SSO. Nyhedens forfriskende Kø-
lighed . . Overraskelsens vinkende Tillok-

kelse. Zierfc.F/.SS^. jeg malede en Qvinde
hvilende paa en Divan og udstyret med alle

en yppig Skjønheds Tillokkelser, ifo/oed-

Eansen.L.162. i forl. som have stor til-

lokkelse for en: er det mueligt, at et liv-

løst Billede kan besidde saa mange Tillok-

kelser for migi Biehl.(Skuesp. VI.191). paa
Stene sætter (stenpikkeren) stor Pris; en

lille Stenbunke paa en Mark har stor Til-

lokkelse for den. Frem.DN.420. -lokken-
de, et. (jf. u. -lokke I.2; sj.) d. s. s. -lok-

kelse 2, (hans) sædvanlige Sysler . . havde
tabt deres tillokkende for ham. Rahb.Fort.

11.159. sa.(Sams.I.xxxviii).

tillakke, v. [ite(l)|logol -ede ell. (nu
sj.) -te. vbs. -ning (vAph.(1759). VSO.
Sal.^XIX.860) ell. -else (s. d.). {ænyd. til-

lucke, -lycke, -løcke, fsv. tillykkia, jf. glda.

tillughæ; sml. lukke til u. lY lukke 16;

især O)
1) rø. h. t. afspærringsmiddel: trække,

skyde hen for en aabning, saa det slut-

ter fast til og spærrer for aabningen
(ofte spec. uden at være lukket i laas ell.

(m. h. t. vindue olgn.) fastgjort), aabne og

tillukke Tabernaklets Forte. Holb.JH. 1.303.

Tillukke sin Bnxefiug.vAph.fnSg). Tyven
har aabnet et tillukket, men ikke paahaspet
Spisekammervindue. PorøÆ.'/siPSJ.S. || m.
h. t. læbe, øjenlaag olgn. (jf. u. bet. 3.2j. *Han
(0: en hund) Øine-Laagene begyndte at til-

lukke,
I

Til begge Sider han udstrakte sine

Been,
|
Opgav saa Aanden. FrHorn.PM.143.

Døden har tillukket hendes Læber. (j?/ZZ>.

11.244. han (saa) to store Taarer pible frem
gjennem de halvtillukkede Øjenlaag. <Sc/iand.

F.243. hendes læber var tæt tillukket.

MKlitgaard.GM.157.

2) m. h. t. aabning: spærre, tilstoppe
ell. tildække helt. *Gabed (0: paa Danne-
virke) kand vi vel tillukke. LKok.(PSyv.
Viser.(1695).584). den forstandige Læge,
der først renser Legemet, inden han til-

lukker ^d.&xet.Mynst.Tale.(1838).8. Det er

for sent at tillukke Brønden, naar Barnet er

faldet i.VorStand.l939.336.sp.l.

3) m. h. t. hvad der rummer en aabning ell.

har sammenlukkelige dele olgn.: tilstoppe,
.lukke for en aabning i tingen ell. faa
dele af tingen til at samle sig, danne
et dække, en spærring olgn. 3.1) (nu 1. br.)

i al olm. den vel tillukte di?,ke.AOlrE.NG.79.

II
m. h. t. bog, nu vist kun i perf. part. brugt

som adj., ogs. i billedl. anv. (jf. lukket bog
u. lY lukke S.i). Paa Enden af Bordet laae

en stor tillukt Bog. Ing.VS. 1. 77. for ham ere

baade Philosophie og Poesie, baade Histo-
rien og Naturen lutter tillukte Bøger. Heii.
Pros.X.195. 3.2) m. h. t. visse legemsdele.

\\

m. h. t. mund. *Af glødende Læber
|

Til-

lukket blev min Mnnd.Winth.HF.89. jf.:

*Den Afgrund, som os trued,
|
Har sit Gab

nu tillukt. smsi.3(?i. || m. h. t. øre, øje (ogs. _
i billedl. anv., jf. u. lY lukke 3.1-2^. dette m

10 Folks Hierte er blevet forhærdet, og med »
Ørene høre de tungt, og deres Øine have de
tillukt (1907: tillukket). Matth.13.15. naar
Nogen tillukker sit Øre for Sandhedens
Høst. Mynst.Betr.II. 70. Hun saae endnu
engang ind i hans udslukte Øine og tilluk-

kede dem. Ing.LB.IV98. Det første Symp-
tom paa Mellemørebetændelsen er en Følelse

af Tillukkethed og Tryk i Øret, stigende

til heftig SmeTte.LægeforeningensAarbog.1940.

20 111.40. 3.3) m. h. t. person (egl. m. tanke paa
særlige legemsdele)

\\
(sj.) gøre uimodtagelig

for indtryk olgn. (gennem øret). Jeg var dog
vist ingen ret Musikus, jeg var jo tillukket

for saamegen Musik. Hauch.VII.450.
\\

(bibl.,

foræld.) m. h. t. kvinde: gøre ufrugtbar.

Sarai sagde til Abram: see nu, Herren haver
tillukket (Chr.VI: tilluktj mig, at jeg kan
ikke føde (1931: nægtet mig Børn). iMos.
16.2.

4) (nu 1. br.) spærre adgangen til et

omraade ell. rum; dels i egl. bet. v. hj. af

noget spærrende (spec. ved lukning (og laas-

ning) af dør olgn.), dels uegl. v. hj. af forbud

olgn. I tillukke Himmeriges Rige for Men-
neskene. Matth.23.1 3. Boden er alt tillukket.

Holb.Vgs.(1731).II.15. Det var mig imid-

lertid umuligt at faae Frøer, da Frosten

havde tillukt alle Adgange til dem.Ørst.Br.

1.38. Vi bade Kirkebetjentene om en tillukt

40 Stol for os a.llene.Gylb.XI.207. jf.: Paladset

. . gør . . udefra et ret trist og tillukket

Indtryk. Østrup.AH.11 4.

5) skjule, indeslutte, tilsløre, dække
(som bag lukkede døre, skodder osv.). 5.1) (nu

1. br.) i al alm. Efter gamle Folkes Sigende,

skal denne Niche tilforn have været .til-

lukket med Døre for. Thurah.B.71. den kraf-

tige Vedbend, der ofte næsten tillukker Vin-

duerne. Tops./.237. 5.2) m. h. t. ansigts-

so udtryk ell. væsen: gøre udtryksløst ell. forbe-

holdent, indesluttet, tavs olgn. (saa det ikke

røber følelser, tanker osv.); vist kun i part.

tillukket brugt som adj. (jf. u. lY lukke

6.2). Hans Ansigt er skarpt, næsten mejslet,

tillukket. Rimest.DF.44. (hun) laa tavs og

tillukket og stirrede op i Loitet. ErlKrist.

MM.219. ff.: det ene Menneskes Tilluk-

kethed for det åndet. Brandes.V111.516.

6) (1. br.) reft.: lukke sig (se lY lukke 1).

60 Moderhiertet, som . . aldrig tillukker sig.

Mynst.Betr.I.106.

til-lnkkelis, adj. (1. br.) som kan til-

lukkes; til tillukke 1 : Der bør ikke være helt

tillukkeligt Spjæld i Ovnaftræksrøret. G^asZ.
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6.sp.2. -Inkkelse, en. fit. -r. (ænyd. d. s.)

vbs. til tillukke (ell. lukke til^. I) (nu sj.J

som vbs.; til tillukke 1: Amager-Ports tid-

ligere Aabning og sildigere Tillukkelse.S'Årr.

fMR.)^'/itl775. til tillukke 4: Jani Tempels
Tillukkelse i Rom. LTid.1732.479. Ing.KE.
1.8. 2) t indretning, hvorved der kan luk-

kes og aahnes for noget; lukke (III.2.i). for

begge Ender (aj færgen) er, Tilluckelse, til

at lucke Heste og Vogn må.RasmWinth.
S.98. alle vangsiede, dieger og bvens til-

lukelser. Cit.l795.(Vider.III.69). -lure, v.

[-|lu're] (nu næppe br.) m. refl. hensobj.:

skaffe sig ved at lure. Amberg. tillure sig

en Underretning om noget. FSO. -laske,
r. (1. br.) m. refl,. hensobj.: skaffe sig ved

luskeri; luske (3) sig til. tilluskede Rig-

domme. Weintvich.Stevns.*(1798).Xl. ubrug-
bare Nedrige, der ved allehaande Fif og
Kneb tilluske sig TSimheder. Neerg.Menne-
sketsTemperamenter.(1850). 175. -lave, v.

[-|lu'v9] vbs. -ning. ^ luve til (vinden);
anluve. IdrætsB.1.84. -lyne, v. [-|ly?n9]

(højtid.) sende en noget som ved et lyn, i et

lyn, glimt. *du . .
|
Hvis Sværd tillyned' tu-

sind Fjender Dåden. Lund.ED. 176. *Hun
Ind de sorte Øine

| Tillyne dem et Blink.

Winth.HF.216. -lyse, v. [-jly^sa] vbs. -ning
^ . d.). (ænyd. tilliuse; jf. lyse til u. lyse 8-9;

rr emb.) bekendtgøre (offentligt, ved lysning);
rr: bekendtgøre, at noget vil finde sted.

loth.^SSO. saasom Præsten . . frygtede, at

. .tn derved skulde miste sin Tiende og andre
Indkomster, tillyste han, at den yderste
I >ag var udsat et Aa.T. Bagges.NK.390. Jagten

. paa. en bjørn) tillystes nu fra Prædike-
• olene den næste Søndag iforveien.jBitc/i.

(1920).XV11.137. tillyse Auktionen. Loi;.iVr.

:)0'/tl916.§571.
II

(jærnb.) bekendtgøre ind-

sættelsen af et tog olgn. De . . nævnte Tog
. . „tillyses" ved særlige Qxårex.DSB.Tjen.
1.80. VorStand.l938.26d.sp.2.

\\
(kirk., for-

æld.) om lysning til ægteskab. Ægteskabet
var tillyst fra Prædikestolen. A^jP#iu;ei.iV-S'.

219. uden obj.: Tillvse til Ægteskab. tvlpA.

(1759). Der er tillyst for Brudeparret. 7.90.

II (foræld.) m. h. t. drab: bekendtgøre (at

man har foretaget) et drab. Da Krigerne har
dræbt Torben . , rider de til Torbens Gaard
for efter gammel Skik at tillyse Drabet.
f) Friis. IMt. 90. BilleskovJ . DD. 1. 38. -ly»-
ninc, en. [-|IyJsneri] fl.t. -er. (ænyd. til-

liusning; især emb.) vbs. til -lyse: bekendt-

gørelse (ved lysning); spec. om lysning til

ægteskab. Moth.KS80. Præsten fforkynder ved
bandsættelse), efter foregaaende Raadforing
med Biap og Provst, samt Tillysning af

Prædike-Stolen . . Synderen at være et

raadent, det er, uværdigt I^m i Guds Me-
nighed. Ruge. FT. 100. Jeg søgte om Tilla-

delse til at vies hjemme og slippe for Til-

lysning. //rz.XF///, 342. Præsten .. bad,
gjorde Tillysninger, og tilønskede den apo-
stoliske velsignelse. KNordent.JL. 1. 299. \\

(jærnb.:) tillysning af særtog
j ||

(nu næppe
br.) om trykt bekendtgørelse (i avis), spec.

angaaende udkommende bøger. De erindrer

(forfatterens) ærlige Varsel i Tillysningen i

Minerva og i Forerindringen. fifl(/gies.L./.427.

Kierk.V. 16.
||

(nu næppe br.) om lysning

af forbandelse, velsignelse olgn. den grue-
lige Forbandelses Tillyszning var bleven
ham forelæst. Lrtd.i 732.229. || hertil: Til-

10 lysnings-attest (d. s. s. -seddel. Larsen.),

-bog (bog, hvori de i en kirke foretagne lys-

ninger indføres. Mynst.Vis. 1.245. Lov^*U
1861.§6. Aurelius.Præster.(1934).18), -penge
(Stampe. 1. 309), -seddel (foræld., attest for

foretagen lysning til bryllup. Junge. 103).

Q} -lyve, t'. [-|lyWa] {ænyd. tilliuve, til-

lyffue; jf. lyve sig noget til u. II. lyve 3.4)

skaffe, tillægge en noget ved løgn. Du i dit

Indre . . |
Tillyver Tingen Fortrin, den ei

20 h&T. Bagger.II. 15. han var for ærlig til at

tillyve hende en Trøst, som vilde glippe.

ZakNiels.Ki.51. \\ især m. refl. hensobj.

Moth.^S80. man kan aldrig sikrere svække
sin Følekraft, end ved at tillyve sig Følelser.

Ew.(1914).III.251. (han) tilløj sig Interesse

for sit Studium. EChristians.Hj.212.
\\

part.

tilløjet brugt som adj. Formaninger . . imod
fremkunstlede Følelser, og imod enhver til-

løiet Iwer. Mynst.Præd.(1815).140. en Be-

30 skedenhed, der hverken var tillært eller til-

løiet. Holst.V28. jf.: det var ikke ved til-

løjet Skønhed (o: skønhedsmidler), at Hippo-

damia
|
daarede Pelops.AxJuel.KF.56. (han)

hadede al Usandhed og Tilløiethed.
LKragballe. Minder.(1904) .28.

Tillæg, et. [ite(l),læJg] flt. d. s. ell. t -ge

(Holb.Brv.128. Slange.ChrlV.748. MR.1847.
127). (ænyd. tilleg; til tillægge (og lægge

tiU)

1) (efter nt. tolaag, hty. zulage (jf. Tillag,

Tolage; egl.: hvad der anbringes tæt mod,

ind til noget; snedk.) opvarmet bræt ell.

zinkplade, brugt ved fastspænding af

finér, der skal paa-, sammenlimes; tillægs-

bræt. Thaulow.Træ.(1912). 204. TeknLeks.

1.545.

2) det at give, tildele ell. bidrage noget, ell.

hvad der gives osv. 2.1) (delvis til bet. S.a;

emb.) det at lægge jord ind under ell.

50 sammen med en ejendom som tilliggende;

ogs. (konkr.): tilliggende. (Kalk.lV.369).

riu kun i ssgr. som Tillægsjord (s. d.). 2Ji)

(nu ofte m.' bibet. fra bet. B) det at give

noget som sin part, sit bidrag til noget;

det at lægge noget til (se II. lægge 44.5^.

skrædderen beregnede sig et beløb for tillæg

af for og knapper
j || konkr., hvad der lægget

til; især (skræd.) om de artikler, der for-

uden selve stoffet bruget til en habit,

60 frakke osv. PNJørg.S.108. Regning over en

Kiole med Tillæg. VSO. (habitten er) Ud-

styret med Sergesfocr og iøvrigt med godt

Tillæg. Varehu8.1935.66. 2.8) f det at til-

skrive, tillægge (3.8) en noget (egenskaber,
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handlinger, udtalelser); især: beskyldning;
sigtelse. Kand Supplicanten ikke læse, eller

skrive, og fragaar saadan Ubevislig Tillæg,

da stande den til rette derfor, som det haver
skrevet. DL.l—26—4. (lybækkerne) forskaan-
te . . hverken Kongens høye Person, ey
heller det Danske Folk, hvor de dennem
mødte udi fremmede Riger og Hafne med
Forhaanelse, Løgn og falske Tillæg. Slange.

ChrlV.359.

3) til tillægge 4: det at lægge ell. føje
noget til, ell. hvad der tillægges, til-

føjes. 3.1) (undertiden m. overgang til bet. 3.^)

i al alm. (som vbs.); ofte m. gen. ell. (nu
kun) præp.-led m. af til angivelse af det til-

føjede, de vilde . . anholde om nogle Posters
Forandring udi det trykte Privilegio, item
om Tillægg af andre. Holb.DH.III.154. (han)
forøgede det Peruvianske Monarchie med
mange Landes Tillegg.sa.Hh.I.551. han skal

give Erstatning for, hvad han har forsyndet
sig med over for det hellige, med Tillæg af

en Femtedel af Værdien (1871: og lægge
Femtedelen deraf deTtil). 3Mos.5.16(1931).
Beløbet med Tillæg af Omkostningerne.
Bl&T. jf. u. bet. 3.8: Slangerne ikke Slangene.
Af Singulari, som endes paa e formeres Plu-
ralis ved Tillegg af en i.Holb.Orthogr.lOS.

3.2) hvad der lægges til noget for at udgøre
en yderligere del af det, noget ekstra; det,

hvormed noget er forøget, udvidet, suppleret;

forøgelse; tilføjelse; supplement; nu
især om forøgelse, tilføjelse, hvorved noget

gøres (mere) fuldkomment, fuldstændigt ell.

fyldestgørende, tilfredsstillende, jeg (har) ud-
videt Rigets Grændser, og formeeret det
med nye Tillæg. Schousbølle.Saxo.371. (mine
forældres) Død var et stort Tillæg til min
Kummer. Hauch.V11.383. Februar, den ene-

ste Maaned, der faaer en Dag i Tillæg. HG
And.(1919).Y215. jf.: Vægttabet er dog
efterfulgt af Vægttillæg, saa snart Kuren
(er) afsluttet. Ugeskr.f.Læger.l928.215.sp.l.

\\

navnlig m. h. t. pekuniære forhold, om hvad
der ydes, betales, beregnes ud over den oprinde-

lige, normale sum; især om løntillæg. *Et
lille Tillæg i min ringe Løn

|
Mig vilde komme

ret heleiligt.Søtoft.ChrlYlW. det Tillæg,

som De faaer til Deres Gage. Cit.l830.(Hjort.

B.I.281). Der er det i Vejen, at de ikke kan
tjene saa meget saa de kan leve af det . .

Og Fabrikanten vil ikke give dem Tillæg.

AndNx.PE.III.7. personligt tillæg, se per-

sonlig 3.
II

(sj.) billedl. Naar man er kom-
men over de Halvfjers, som jo er Støvets
Grændse, og lever, som man siger, paa Til-

læget, saa tør man ikke forlange formeget.

Kofoed-Hansen.DL.49. 3.3) videre anv. af
bet. 3(i-)2, om mundtlig ell. skriftlig til-

føjelse
II

(nu næppe br.) om tilføjelse, der

skal begrunde, forklare ell. yderligere oplyse

noget; især i forb. med (det) tillæg, at
osv. (han) testamenterer Leonore de 30000
Rixdaler, med det Tillæg; at hun skal gif-

tes med dig. Ew.(1914).II.372. De bejaede
det, med Tillæg, at hun var eneste Barn.
Blich.(1920).XIV36.

||
(især gram.) hvad

der føjes til et ord, led som udvidelse ell.

supplement til det; især dels om ord, der
knytter sig til et andet som en nærmere be-

skrivelse, forklaring olgn.; dels om bøjnings-,

aflednings-element. Naar det Hele med Præ-
position uden videre Tillæg skal tages i uni-

10 versel Yorst&nd. Høysg. S. 161. Tillægsordet
er enten umiddelbart Tillæg (Attribut) til

Navneordet . . eller middelbart Tillæg der-

til. Lefolii.SG.56. Foran subst. uden tillæg

bruges (i vestjysk) altid æ: æ mand, æ
hog.MKrist.FS.19. jf. En de tillæg. Rask.
Udv.I.90. MO. D&H. || tilføjelse, supplement
til noget skrevet ell. trykt. Tillæg og let-
telser. Rask.NSO.307. Lov om Tillæg til

Lov om Hærens Ordning af 6te Juli 1867.

20 KundgHær.l880.B.31. Særlige Regler gælder
for „Tillæg" til Testamenter, idet saadanne
stemples til 5 Kr. JurFormularbog.^131. spec.

om blad, hæfte olgn., der medfølger publika-

tion, især (søndags)avis, som noget ekstra;

følgeblad. CBernh.XI.119. Tillæg kan for-

sendes med Bladene eventuelt som „gratis

Tillæg''. Hage.'1024. et gammelt Avis-Til-
læg. JPJac. 77.242. (personer) der tidligere

kun har læst Ugeblade, Søndagstillæg
30 eller daarlig Litteratur. BogensVerden.1938.

312.

4) (jf. tillægge 5; især landbr.) forøgelse

af husdyrbestanden med hjemmefødte
dyr ell. (konkr.) om det hjemmefødte af-
kom. Tillæg af gode Stude, Kiør, Heste.

OeconJourn.1758.109. tre Par Grise af Ole

Sørensens berømte Tillæg. Schand.TF.1.17.

Det var endda en fed, god And . . Er den
af jert eget Tillæg? Kirk.D. 62. jf. (m. h. t.

40 vildt): Skytten kan skaffe mig et nyt Græv-
lingetillæg ad Aa.re.Ing.EF.VIII.67.

\\

(forst., gart., 1. br.) om bevarelse af individ

i en plantning (jf. Tillægstræ^ ell. om til-

trækning af planter ell. de tiltrukne planter.

Cit.l849.(OrdbS.).
\\

(især spøg.) i sammen-
ligning ell. billedl., om mennesker; især om
familieforøgelse med børn ell. om selve bør-

nene (jf. Børnetillægj. tiltrods for alle den

nyere Philosophies Forsikkringer og dens

50 unge Tillægs dumdristige Mod. Kierk.I.174.

Lang i Kropstykket er hun som det gode

Tillæg — det vil vist ikke skorte jer paa

Børn.AndNx.PE.III. 157. man (skulde) tale

sagte om det oprørende i at Kineseren sæl-

ger nogle af sit Tillæg af Pigebørn. JFJens.

A.II.22.

til-læge, V. [-jlæ'qa] (ænyd. d. s., fsv.

tillåkia; jf. læges til u. IL læge 2.2; nu sj.)

faa (saar) til at heles; ogs. intr. ell. i pass.,

60 om saar: heles. LTid.1724.578. Blærer, som
aabne sig, og udarte til slemme Saar, som
man ikke for tilig bør tillæge; skeer det,

saa kommer Smerterne strax paa nye igien.

JBang.S.178. (han) drager i Tvivl, at en
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afskaaret Næse vil kunne tillæges. CAt'r.

(1845). 1.303. D&H.
tillægge, V. ['te(l)|lægD] præt. -lagde

(tidligere undertiden (skrevet) -lagte. Rask.
Br.1.150. -lavde. LTid.1725.160); part. -lagt.

vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.), jf. Til-

læg, (glda. tilleggæ, jf. mnt. toleggen, nht.

zulegen; sml. lægge til m. II. lægge 44)

1) (kun m. overgang til bet. 4) lægge noget

hen til, tæt op ad noget andet; om aflej- i'o

ring paa et sted: med godt Veir og ingen Sø-

gang tillægges der atter Sand (ved revlen).

Andres.Klitf.25. FortNut.XVI.4.

2) (nu 1. br.) m. refl. hensobj.: (an)skaffe,
erhverve sig; m. h. t. opførsel, vane olgn.:

anlægge; lægge sig efter. Saa snart Maho-
meth havde faat Penger i Hænder, førdte

hånd sig strax op, som en Baron, tillagde sig

en forgyldt Vogn med Speil-GIas udi, og
fire Laqveiei.Holb.GW.IVlO. de fornemme 20

Venner, som han allerede havde tillagt sig.

Ew.(1914).IV.209. Nordmændene paastod . .

at Danmark urettelig havde tillagt sig en
Mythologi og Litteratur, som alene var
norsk. JohsSteenstr.HD.189. Jeg vil . . hen-
stille, at vi . . tillægger os en sømmelig
Fremfærd. IAndskovHans.G.24.

3) .som udtr. for at give, yde, tildele en noget.

3.1) (sj.) give som sin part i et fællesfore-

tagende; bidrage med noget. Udsælgeren . .

fører Dagbogen og tillægger Lokale. PJensen.
Snesere.(1883).513. 3.2) yde, tildele, give
en noget, iscer som gave, understøttelse, be-

lønning, løn, privilegium olgn.; nu især (emb.)
om officiel tildeling, tilstaaelse af gage, rang,

titel, myndighed, anciennitet olgn. Dennem
(o: prokuratorer) skal tilleggia noget til Løn
. . for een gandske Proces at drive af Borge-
mester og Raad. Z)L.i

—

9—12. søger først

Guds Rige og hans Retfærdighed, saa skulle 40

og alle disse Ting tillægges Eder (1907:
gives eder i Tilgift). Matth.6.33. der tillagdes

hende det ovenomtalte rige Enkegods.
Allen. 1. 159. Der tillægges Kontorist i Uden-
rigsministeriet Frk. B. T. Lønningsancienni-
tet fra den 1. Januar ld2&. LovNr.8^yil934.
S2. tillægge (en) en (høj) rang, se I. Rang 3.i.

II (jf. bet. 4; 1. br.) uden forestilling om gave,

ydelse. Thebanerne kastede strax udi denne
Fol-virrelse Øyene paa Epaminondam, hvil- 50

ken de udvalte til Anfører, dog saaledcs,

at de tillagde ham nogle andre Colleger.

Uolb.Uh.II.551. hver Gaard blev tillagt

rigeUg Jord. AarbSorø.1924.103.
||
(nu 1. br.)

m. h. t. ære, ros. De skulle tillægge (1931:
givcr^ Herren Æ,re.E8.42.12. jeg synes ikke

han tillagte nogen formegen ».(n.Rask.Br.

1 .150.
II
(nu 1. br.) om navngivning. Simon,

hvem han tillagde det Navn Petrus. 3/afc.

3.16. *Hanok, Barn, jeg har dig kaldt;
| 60

Byen, jeg har bygget alt, |
Samme Navn

jeg vil iiWsigge. PalM.V11.91.
\\
(nu næppe

br.) m. h. t. ordre (ogs. i pass., m. det opr.

hensobj. som subj.). underhavende Compag-

nie-Chefs maatte . . tillægges Ordre . . med
Fogden . . at sammentræde. 5A:r.filfi?./Vi
1750. Kingo blev tillagt Ordre om at mod-
tage en Capital . . til (skolens) Vedligehol-
delse. ^CL^eiier^.Xtn^o.f'iSSg/eP.

II
til-

lægge fremme, se u. I. Fremme. 3.3) om
tanke- ell. talevirksomfied, tænkt handling,
hvorved noget knyttes til, forbindes med noget
andet. Pronomen den, som er tilfa§lles, efter-
som det kan tillægges baade HJtn- og Htin-
k']øn. Høysg.AG.31. At tænke noget om en
Ting, er at tillægge den et Prædicatum.
sa.S.324.

II
i udtr. for i sine tanker (og ud-

talelser) at udpege en som besidder af en
egenskab, ophavsmand til noget, give en skyld
for noget olgn.; tilskrive (4.a); tidligere ogs.:

beskylde en for noget. Dog skal ingen her-
med være tillat een anden ærrørig, eller

anden grov. Sag Ubevisligen at tillegge.

DL.l—26—4. Jeg har endnu ingen Aarsag
at tillegge ham saadanne Tancker; thi det
er kun Gisninger af mig. Holb.UHH. 1. 1. de
velgj ørende Guder, som hverken tillagdes

Trolddomsmagt eller ødelæggende Vrede.
Ing.DM.188. At tillægge et Ord en Bemær-
kelse, en Mening, som det ikke h&r.MO.
Rigsraadet tillagde ham , , en Brøde, der i

dets Øine ikke var ringe. Allen.1.135. (faste-

lavns-)Spillene (nr.) 2-4 (osv.) maa tillægges

ham (0: en digter).StSprO.Nr.l74.17. m. h. t.

skyld: Jeg kunde ikke merke andet, end hånd
havde en good Samvittighed, og tillagde dig

Skylden.Holb.HP.IlI.6. En uhyggeUg Scene
forefaldt, da vi saas sidst . . Dig tillægger jeg

ingen Sky\d.Goldschm.I.315. (1. br.) i pass.

m. det opr. hensobj. som subj.: han tillægges

endog nogen Lærdom. Molb.DH.II.42. jf.

Mikkels.Ordf.83. \\ i forb. som tillægge
noget betydning, vægt, værdi, regne

det for betydningsfuldt, vægtigt, værdifuldt.

Jeg tillægger ikke en Bladartikel stor Betyd-
ning. JSrøc/mer.^Brandes./ir./.54^.

4) egl.: lægge noget hen til ell. sammen med
noget som en udvidelse, forøgelse, et supplement

til det. Et Exemplar (af en instruks) bliver

at tillægge (nu: vedlægge^ Protocollen.

Cit.l848.(RibeAmt.1915.30). \\ nu kun, uden
tanke paa henlægning, om forøgelse, udvidelse

med noget yderligere: lægge til; tilføje.

man haver villet giøre dem (0: gamle nor-

diske navne) ukicndelige. enten ved at til-

legge, eller fratage en Stavelse. IIolb.Ep.III.

42. denne Clausul, som pleier tillægges i Be-
villinger paa at lade Skifter forrette ved
CommiHs&Tier. Stampe. 1 .1 1 . ikkun de tvende
sidste Kapitler fraregnede, som Josva har
tiU&gt. Balle. Hib. 1.62. nu især m. h. t. tal,

sum: addere; lægge til. vil I ikke . . lyde mig;

da vil jee til legge syv gange mere (0: af

straf) (Chr.VI: legge syv gange mere til^,

at tugte eder for eders synder. 3Mos.26. 18
(Chr.VI*). Naar dette tillægges . . er Summen
Ui\d.VSO. Saadan et Skib kostede 3000
Pund . . Nu gjaldt det om at skaffe Beløbet,

XXIII. Rentrykt **/, IM« 86
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som tillagt Told og Udrustning blev en
70,000 Ki.PoUy»1941.Sønd.l3.sp.3.

\\
(gldgs.)

om tilføjelse af ord, bemærkning (til en fore-

gaaende udtalelse). Jeg kunde gierne tillægge

her: Har nogen Fændrik bleven vreed paa
Propheten Es&i&s.PAHeib.II.18. General-
inden tillagde: — Han gaar til og fra som
et \Ji.Bang.L.222. Hun tillagde de sidste

Ord i en Tone, der vakte Sønnens Opmærk-
somhed. Pont.F.1.46.

5) (egl. spec. anv. af bet. 4; især landbr.)

beholde (o: ikke slagte ell. afhænde), op-
drætte afkom af egne husdyr til for-
øgelse af sin bestand, hvo som i et

Aar ikke tillægger saa meget Qvæg.DL.2

—

23—2. En Bonde bør tillegge og opføde
saa mange Kreature . . som mueligt.JP
Prahl.AC.85. Kyllinger, som skulle tillæg-

ges, bør helst fremkomme i April.Landrø

svampehattens art) ere tilfældige, andre be-
standige, og for saa vidt tiene de til Ar-
ternes Kiende- og Adskillelses Mærker.
OFMali. Svampe. 47. Tillæggelsen af nye
Arbeider forøgede Byrden. VSO. -læg-
ning, en, vbs. til tillægge og lægge til;

især i fig. anv.: 1} -^ til lægge til 44.6: det

at lægge til (ved bro, kaj olgn.) med et skib.

SøLex.(1808). Tillægning ved Bro eller Bol-
10 værk. Bardenfl.Søm.1.242. hertil: Tillæg-

ningssted. smst. 2) (nu sj.) til tillægge 3.2

og 4. Gaarden er voxet ved Tillægning af

flere Marker. VSO. \\ om sammenlægning,
addition. Oehl.Br.II.272. 3) (især landbr.)

til tillægge 6 (jf. Tillæg A). hvad der i sær
er tienligt til Biernes Tillægning at befordre.

LTid.1747.82o. jf. Kvæg tillægning. VSO.
VQ210.
Tillægs-, i ssgr. oftest udtalt: ['telægs-]

B.11.342.
II

(gart., 1. br.) m. h. t. planter. 20 især (hvor intet andet angives ndf.) af Til-

Paa fritvoksende (tomat-)FlsinteT paa Fri-

land kan kun tillægges faa Frugtklaser
med Haab om at faa dem modne. Poi.''*/B

1935. 16. sp. 6.
II

billedl. Horats's smaae
Drenge ere hans unge Slaver, som han selv

havde tillagt, og som han brugte til sine

Jorders Drift. JBaden.Horatius.1.288.

6) lægge et dækkende lag over; be-

lægge med noget. 6.1) i egl. bet. (de) befandt.

læg 3(2); fx. (foruden de ndf. medtagne) i

talrige betegnelser for hvad der udgør et til-

læg (af den ved 2. led betegnede art), som
Tillægs-afgift, -artikel, -bestemmelse, -beta-

ling, -betingelse, -budget, -eksamen, -finans-

lov, -forsikring, -frist, -gebyr, -hyre, -ken-

delse, -laan, -lov, -omkostning, -overens-

komst, -paragraf, -patent, -police, -porto,

-protokol, -præmie, -prøve, -straf, -takst,

at Aaen paa adskillige Steder var aldeles 30 -told, -traktat, -udgift || til Tillæg 4 (land
tillagt og saaledes opfyldt af Flyvesanden,
at man med tørre Fødder kunde gaa åer-

ower. Cit.l715.(AarbFrborg.l911.66). Have-
gang tillagt med flade Sten. Tidsskr.f.Have-
brugetsFremme.1929.130. \\ især m. h. t.

vand, (dugget) rude olgn.: dække med is. Den
strænge Vinter, der indtraf omkring Midten
af Januar 1937, tillagde hurtigt Vandene.
OrnitholFT.XXXI.68. især i part. tillagt

br.) betegnelser for tillægsdyr som Tillægs-

hoppe, -kalv, -kvæg, -lam, -svin, -væder, -ag-
tig, adj. (gram.) som har karakter af, funk-
tion som et tillægsord; adjektivisk. Mikkels.

Sprogl.183. -ark, et. (recensionen) fand-

tes i Tillægsarkene af Jenaische algemeine
Litteraturzeitung. Tode./Z.Por<. Kaper, -be-
villing, en. (især polit.) bevilling, der ud-

gør et tillæg til en tidligere bevilling; især om
Havet var paa denne (vinter)Tiå . . tillagt. 40 bevilling til dækning af statsudgifter, der ikke
Schousbølle.Saxo.194. Sjøborg Sø var tillagt

med temmelig fast lis. Ing.KE. 1.102. (bør-

nene) aandede op ad de tillagte Ruder, saa
de fik en lille klar Stribe. CReimer.NB.31.
6.2) (især dial.) m. h. t. have: gøre i stand
om foraaret ved at lægge kartofler, løg olgn. i

den. Tillagt Have . . er billig til Salg. /Sorø

Amtstid.^*/,1945.12.sp.l. UfF.
Til-læggelse, en. flt. -r. (ænyd. tilleg-

er forudset i aarets finanslov (hvad enten disse

udgifter allr. er udredet (jf. efterbevilge^

ell. ej). Lov om Tillægsbevilling. Lov*^/7l853.

Bevillinger, der . . er søgt paa Tillægsbevil-

ling. MinCtrfe.iVr.98'"'/«2924. paa forven-
tet tillægsbevilling (jf. u. forvente 4).

Sal.^XXIII.475. Bjarne.F.60. billedl: man
. . tog Udødeligheden paa forventet Tillægs-

bevilling. /psen.LP.92.
II

hertil: Tillægs-
gelse (i bet. 2 og å), fsv. tillåggilse) vbs. til 50 bevillings-lov. Grundl.(1866).§49. Bjarne
tillægge og lægge til; især i fig. anv.: I) f <iZ

tillægge 2: anskaffelse; anlæggelse. Dog er

det Latinske Sprog ikke gandske under-
ganget, efterdi dygtige Hoveder . . ved gode
Bibliotheqvers Tillæggelse søger det at con-
sex\ere.LTid.l736.698. 2) f til tillægge 3.2:

tilhørende jord, ejendomme olgn.; tilliggende.

til Hoffmesterens Besolding blef lagt Bør-
lum Closter udi Jylland med des Tillæggelse

F.58. -billet, en, billet, der i forbindelse

med den alm. billet (til tog, skib, sporvogn) giver

visse ekstra rettigheder (jf. Tilkøbsbillet^, det

var ganske sikkert Tredjeklassere, der af-

ventede Billetteringen dernede i Kahytten,
forat de kunde slippe til Frokostbordet uden
Tillægsbillet. JakKnu.LU.il. Tillægsbillet

for Omnibuskørsel. Kbh.sSporveje.(1936).125.

-bind, et. supplementsbind. Brandes.1.547
Slange.ChrIV.490. 3) O til tillægge 3.3. Til- eo (se u. Supplementsbind^. Bogvennen.1926.
læggelse af en uvæsenlig Egenskab, ffeife

Pros.1.292. 4) (nu 1. br.) til tillægge 4: til-

føjelse; ogs. : hvad der tilføjes. Nogle af disse

Tillæggelser (0: adjektiver, der betegner fx.

126. -blad, et. (jf. Tilblad; nu 1. br.) blad,

der er tillæg til avis olgn. MO. -bræt, et.

[1] (snedk.) d. s. s. Tillæg 1. Haandgern.309.

-bred, et. (foræld.) brød, der gives som
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tillæg til den olm. hrødration. unge, i Opvæxt
værende . . Mandskaber (gives) et Tiilægs-

brød hver femte DsLg.MR.1816.389. smst.

1847.200. -bøjning, en. (gram.) den sær-

lige bøjning, som et adjektiv (adjektivisk ord)

faar, naar det er knyttet til et substatitiv

(et substantivisk ord). ERehling.Detda.Sprog.

(1932). 62. Oxenvad.VortSprog. I. (1933). 78.

-dyr, et. [4] (landbr.) hjemmeavlet husdyr,

hvormed man forøger sin bestand, ell. dyr, lo

der anvendes i aiiens tjeneste, (som særlig

egnet) til fremskaffelse af tillæg (4). Blich.

(1920).XXI1.91. Landbo.lY.574. -fald, et.

(jf. -form; gram.) egl.: det fald (den kasus),

hvori substantivet staar, naar det knyttes som
en foransat bestemmelse (adjektivisk) til

et subst.; ejefald; genitiv. MinBek.Nr.l79
**l»1895. Mikkels.SproglS.43. -form, en.

(gram.) ordform, der bruges, naar ordet an-
vendes som et adjektiv. I) om (form af ord i) 20

tillægsfald. Mikkels.Sprogl.169. ERehling.Det
da.Sprog.(1932).58. 2) participium; tillægs-

maade. Rask.Udv.II.90. Madv.LatSprogl.*93.
ERehling. Det da. Sprog. (1932) .98. fortids
ell. førtids (sm8t.99), samtids tillægs-
form (se Samtid^, om perf. part., henh.

præs. part. -g^evinst, en. en til den op-

rindelige gevinstrække i lotteri olgn. tilføjet

(ekstra)gevinst (i reglen af mindre værdi);

ogs.: mindre gemnst, der falder paa hvert 30

\af de numre, som kommer lige før og efter

iet udtrukket nummer (jf. Præmie^. TroelsL.
\VI.88. Pol."/il942.7.sp.2. billedl. ell. i sam-
Imenligninger: Hvad der ellers er fundet

[på Tomten, er naturligvis kun lidet . . men
^en lille Tillægsgevinst kan dog her noteres.

\Aarb.l926.12. (Venusin) overflyttedes til

j
Universitetet som Professor i Fysik . . Ind-
|imellem faldt Historiografembedet som en
Tillægsgevinst i hans Skød. OFriis.Litt.428. to

|-|ord, en. [2.i] (emb.) jord, der lægges til en
ejendom som tilliggende. LHøyer.0.31. Til-

lægsjord til jordløse Huse og mindre Land-
\lT\i%.Bek.Nr.l38*''U1936.§37. -knop, en.

^hol.) hver af de knopper, der forekommer i

Itn bladaksel ved siden af hovedknoppen.
\Warm.Bot.63. -maade, en. (jf. -form 2;
tgram.) participium. Rask.Br.L387. MinBck.
\Nr.l79**/,1895. nutids (EJe88en.Sprogl.52.
iiiikkel8.Sprogl.210), samtids (Byskov. Da. 50

Wprogh}re.(1910).98), ell. fortids (En Ari-

[»dnetraad gennem en sproglig Labyrinth i

'Spørgsniaalet om Fortids-Tillægsmaaderne.

\
Axelsørensen.(bogtitel.1902) . Byskov.Da.Sprog-
\lære.(1910).98), førnutids (Mikkels.Sprogl.

\211) tillægsmaade, præs. part., henh.
iperf. part. handlende, lidende tillægs-
maade, (nu 1. br.) participium i aktiv,

henh. passiv. HjælpeO. MMatzen.Moders-

maaletsSproglære. (1893). 270 f. -mandat, 60
ft. (polit.) om hvert af de mandater, som efter

den nugældende valglov fordeles til de partier,

der har faaet for faa kredsvalgte repræsen-
tanter i forhold til deres stemmetal. LovNrl39.

^ytl920.§43. -navn, et. (1. br. i rigsspr.)

tilnavn, øgenavn olgn.; ogs. om adj., der
bruges som fast till/xg til et navn, ell. (nu
næppe br.) om adj. i al alm. Høysg.A0.21.
Hvorfra han havde faaet dette Øgenavn . .

vilde formodenlig være ligesaa vanskelig at
efterspore som noget Tillægsnavn i et af
Folkesagnene. Drachm.EO.95. UfF. -ord,
et. (ænyd. d. s.) I) (jf. Biord 2; nu næppe
br.) ord, der føjes til et andet (et „hovedord"
2.1^ til dannelse af en sammensætning. Sog-
net (0: Eggeslevmagle) har det Tillægsord lef

eller løv.SMBeyer.E. 2. Tillægsordet Mark
maa i gamle Dage have været meget hyp-
pigt anvendt ved Stedsnakvne. JHLars.HA.
1.176. At opbygge er dannet af „at bygge"
og Tillægsordet „op".Kierk.IX.202. 2) (nu
næppe br.) (karakteriserende) betegnelse, der

tillægges noget, især en person(s navn); præ-
dikat; epitheton; ofte (jf. bet. S) om adjekti-

visk betegnelse af denne art. Sanct . . Hvilket
epitheton eller tillægs ord findes for Apost-
1ernes og andre hellige mænds og qvinders
navne. NvHaven.Orth.152. man regnede hiin

Tid med til det Old, som kaldte sig det op-
lyste. Vort Aarhundrede . . vil ei kunne
nøies med dette Tillægsord, og har maaskee
endnu ei tillagt sig selv noget. Molb.Tale.

(1837).ll. „en munter, fortryllende, vittig,

elskværdig, indtagende —" — . . „Nok, nok!
Hold op med disse Tillægsord, der tillægges

Alle, uden at tillægge Noget." PaBf. 7.272.

jf. Levin. Gr. II. 53. 3) (gram.) adjektiv;

ogs. (sj.) om biord, adverbium (Moth.Conv.

A23), ell. som fællesbetegnelse for adjektiviske

ord (Lefolii.SO.4). Nysted. Rhetor. 5. Rask.

FS.30. Mikkels.SproglS.35. jf. bet. 2: smyk-
kende tillægsord, se II. smykke 2.2. -or-
g^an, et. (bot., foræld.) haardannelse (paa
planter), der er afhængig af klima og vokse-

sted (og derfor ikke er noget fast kendemærke

for arten). Sal. L 126. -penj^e, pi. [5]

(foræld.) afgift af kvæg, som man tillagde

(5). JMandix.K.228. -plade, en. (især

snedk.) plade til forlængelse af (8pise)bord.

FagOSnedk. -skat, en. (emb.) skat, der

udskrives til et bestemt formaal i en vis

situation (fx. som et ell. flere kvartalers

ekstraskat). BcrlKonv.XXI.350. -sosn, et.

(hos sprogrensere) annrks(sogn). HjælpeO.

JJessen.ØVS. -spør((NmaaI, et. spee.

(jur.) om spørgsmaal, der foruden hoved-

spørgsmaalet stilles til ncevninger. LovNr.90
^^Id916.§890. -tid, en. (emb.) supplements-

periode, -tid. Bjarne.F.120. -træ, et. [4]

(forst., foræld.) træ i en bevoksning, som bliver

staaende efter tredie hugst. Olufs.Landoecon.

386. -vægt, en. spec. (sport.): (ekstra) vægt,

som man tildeler en hurtigere væddeløbshest i

handicap; overvægt (l.a). Vædløb.68.

til-lænke, v. [-ilæa'g^] (1. br. i riasspr.)

fastgøre, tilknytte v. hj. af lænker, kobling

olgn. Jern Lyseplader med tiliænkcde Saxe.

MR.1823.154. spec. (jærnb.): det hedder her

86*
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(paa Sjælland) at . . tillænke . . i Jylland . .

tilkoble. Spedator.1943/44.186. -lære, v.

[-jlæ^ra] (ænyd. d. s. i bet. 2) I) erhverve sig

viden, kundskaber, færdigheder ved at ind-

prente sig dem, øve sig deri; lære sig noget.

Det tillæres absolut med Tiden. Tidsskr.f.

Tunghøre. 1929. 40. sp.l. refl.: hun tillærte

sig . . at malke sine Køer. Blich.f1920).

XXVIII.45.
II

især i part. tillært brugt

som adj. (hans) Tale (var) ikke tillært,

men altid sund og na,tuTlig.Hrz.JJ.I.12.

Svaret var aabenbart ikke tillært eller

søgt, men fundet.VilhAnd.AD.142. Hos
Mennesket udvikles der under Opvæksten
et stort Antal tillærte Re^ekser. AKrogh.
Fysiol.87. 2) (1. br.) oplære, uddanne til noget;

m. h. t. dyr: afrette. De tyrkiske Heste blive

tillærte uden E.ng. Kielsen.A.73. Førend det

nye Mandskab bliver tillært hengaaer en ikke

saa liden Tid. AxelFelix.LangtfraDanmark.
III.(1855).358. jf.: (Homer) dannede deres

(o: grækernes) Smag, tillærde deres Poeter,

gav Tegninger til deres Malere og Billed-

huggere. OG'wW6.FJy.//.i(?42.
II

tillærte
(arbejdere), (fagl.) arbejdere, der paa et

specialomraade har modtaget en kortvarig

uddannelse. KVedel-Petersen. Danmarks Stati-

stik.(1942).188. -læsse, v. vbs. -ning (Am-
berg. VSO.). (1. br.) læsse fuldt; belæsse.

vAph.(1764). Jeg var . . saa tillæsset med
Pakker og Varer, at jeg Gang paa Gang
maatte sætte mig for at hwile. JCChristensen.

Fra minBarndom.(1925).113.
Tilløb, et ell. f (jf- dog Feilb.) en

(LTid.1746.738). [ite(l),løJ5] (nu næppe br.,

jf. dog Feilb. Tillaab. LTid.1724.808). ftt.

d. s. iglda. tylløpp, tillub, jf. mnt. tolop,

nht. zulauf ; vbs. til tilløbe og løbe til (se II.

løbe 39;)
I) (jf. Anløb i; løb hen til et udgangs-

punkt for et spring, løb olgn. for at

kunne starte med god fart. I.l) i egl. bet.;

ofte i forb. tage tilløb (til) (jf. tage (et)

løb, opløb u. II. Løb 1.1, 2.1, Opløb 2.5J.
springe uden tilløb. Moth.S686. Længde-
springet med Tilløb. Gymn.(1828).30. Gymn.
1.163. 1.2) om bevægelse ell. handling, der

minder om ell. sammenlignes med et tilløb

(l.i); ofte i forb. tage ell. gøre tilløb (til);

fx. (flyv.): vi fløj . . ud igennem Kalundborg
Fjord til Refsnæs Fyr, og derfra tog vi saa
Tilløb for at ramme Sakiasø. FlyvningHær.
210. om kort bevægelse af slagværket, inden
uret falder i slag: Urmageri.81. Bet stønnede
og hev i Uret, det tog Tilløb, faldt i Slag,

saa pinglede Slagene ud i Stnen. AaseHans.
S.147.

II (jf. bet. 1.3) om forsøg paa at komme
i gang med, starte en bevægelse ell. handling,

ell. om den første (usikre, famlende) begyn-
delse til bevægelsen ell. handlingen. Bladene
tage TiUøb til at rose dette Arbeide. HGAnd.
SL.21. En Gang imellem gjorde hun vel

ligesom et lille Tilløb til at rejse sig; men det
var, som om hun ikke kunde komme op fra

Bænken. Pont.GA.53. for første Gang viser

(den lille) Tilløb til at ga,a,.JohsWul^.T.38.

ofte m. h. t. tale: Efter flere forgjæves Tilløb

til at tale . . arbejdede endelig disse Ord
sig ixem.Schand.TF.1.167. (han) stammede
i en saadan Grad, at Tilløbet til en Sæt-
ning kunde tage flere Mmnttex.Bogan. 1.145.
„Hvem er ellers Deres Ven?" Jeg tog et Par
Tilløb og forklarede ham saa, hvem min

10 Ven xar. Buchh.UH.28. 1.3) i videre anv.,

om de første bestræbelser, forsøg ell. prøvende
skridt i en vis retning ell. den første begyndelse

til noget, et indledende stadium olgn. ofte er

et saadant Tilbageskridt (o: en digters til-

syneladende tilbagegang) kun et Tilløb til en
ny . . Fiemg3Lng.Heib.Pros.IV366. mange,
som ikke have Hjertesygdom, kende Besvi-

melse eller Tilløb deTtil.OBloch.D.^L38. Hun
var mørkt klædt, uden noget Tilløb til

20 Pynt, men i solide S&ger.AndNx.PE.III.
106. Niels kom til et Tilløb til et Fiskerleje.

AaseHans.Vr.94.

2) (jf. Anløb 1.2; nu sj.) løb hen til, hen
imod for at angribe; stormløb; angreb.
Skandsen blev taget i et raskt Tilløb. 750.
Sven (Grathe optraadte) som sædvanlig med
stor Dristighed i det første Tilløb. 41)Jør^.
NH.I.165. billedl.: Et Tilløb imod Snedker-
bdidind\zåYket.Socialisten.^ltl874.1.sp.l.

30 3) tilstrømning af levende væsener, især

mennesker, til et sted ell. en person, fx. af

nysgerrige, tilhængere, tilskuere, publikum,
ell. tilslutning til en person, en sag; nu
næsten kun om tilstrømning af publikum
(især til forestilling, møde olgn.); ogs. om
de sammenstimlede ell. forsamlede menne-
sker ell. de personer, der har sluttet sig til

en; ofte i forb. faa, have (stort) tilløb.

Den store Fremgang han i Begyndelsen
40 havde udi Italien kand dog ikke gandske

tilskrives det Tilløb, som han fik af Indbyg-
gerne. iroZZ).fl^erod.75. (professoren) læste fra

2 til 3, og havde meget Tilløb. Rahb.E. 1.188.

Stykket gik mange Aftener med stort Tilløb.

HCAnd.ML.516. Der bliver vist Tilløb (til

rigsdagsmødet).EGad.GB.12. jf.: En kom-
mer ind og slaaer paa Tromme, gaaer 3

gange om Theatrum, faaer Tilløb nu af en

nu af anden. Holb.Hex.IV8.
|| (jæg.) det at

50 der hos en skytte paa post under driv-, klap-

jagt kommer vildt for. Har Vedkommende
intet Tilløb, er det Jagtherrens Skyld: det

var daarlige Voster.Bogan.11.65. paa en god
Harejagt faa alle Jægerne Tilløb og i Reglen

mange Skud. VigMøll.HJ.157.

4) (især fagl.) det at en vædske løber, strøm-

mer til et sted; tilstrømning; ogs. om den

tilstrømmende vædske, nu især om vandløb,
der falder ud i sø, aa olgn. (det kaspiske

60 hav) haver ingen tilløb fra eller udløb til

andre Ylai.Pflug.DP.400. der skeer Congesti-

oner eller Tilløb til Hovedet, Halsen eller Bry-

stet. SundhedsMagazin.(1763).23. Viborg-Sø

. . har Tilløb nordfra og Afløb mod Sydost.
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TrapMI.267. Aaen og dens Tilløb af Bække
og Smaastrømme. Bogan.//.i3. Vaskeham-
mere . . som under bestandigt Vandtilløb
banke eller valke Tøiet i nogen Tid. Manu-
fact.(1872).229.

5) (1. hr.) det forhold, at (en tings)
(begrænsende) linier løber sammen
(konvergerer) hen imod et punkt; det at

løbe (spidst osv.) til. Vinduer og Døre har et

skraat Tilløb opefter (smallere foroven end
loTDeden).Bornh.Samlinger.VII.(1912).18.

til-løbe, V. [-ilo'ba] vbs. jf. Tilløb.

{ænyd. d. s.; jf. løbe til u. II. løbe 39)

1) GJ komme hen til (et sted, en person); løbe

til, hid. I.i) i egl. bet., om levende væsen;

lUBslen kun i præs. part.; i forb, komme
tillob en de. Han kom tilløbende. FSO. En
gul Hund . . er kommet tilløbende. 5'orø

Amtstid.^*/tl946.10.sp.6. (nu sj.) i attrib.

anv.: Den tilløbende Mængde var . . saa stor,

at de Romerske Soldater maatte bære ham
op for Trapperne. Hoii.Z/i.56.

|| perf. part.

brugt som adj. Karle og tilløbne Folk løb

frem og tilbage mellem Brønden og Brand-
stedet. JPJoc.^i924;./.277. Ved sin Hjem-
komst ledsages (Faust) af en tilløben Pudel-
hund.VilhAnd.HS.lSO. hvad er de andet
end en tilløben Bande alle Steder fra.

Howalt.DB.116. 1.2) om vædske; vist kun i

præs. og perf. part. den (o: Eufrat) tilredes

siden ilde
|
Af det tilløbne rørte Vand.

Clitau.PT.18. Det tilløbende Ymd.VSO.
1.3) (nu næppe br., vist kun i part.) billedl.

anv. af bet. 1.1-2. (han) blander . . mange
tilløbende Tanker og mange Steder af latin-

ske og tydske Vers deri. LTid.1756.237.

2) t beløbe sig til, løbe op til (en sum). Altsaa

tilløb Arbeids Omkostningerne pr. Tønde
Land ved den første Sædafgrødes Nedlæg-
ning i Jorden 20 Rbd. OmVesterjyllandsOp-

dyrkning.(1847).45. 3) om (yderlinierne i)

en titigs form: tendere mod, smalne hen imod
et punkt; løbe (spidst) til. Leth.(1800). || nu
kun (fagl.) i part. tilløbende brugt som adj.,

isa^ i forb. spidst tilløbende. Krydsbenet
. . er en opadtil bred, nedadtil spidst til-

løbende Knogle. Panum. 117. middelstore

(blade), af lang og smal oval Form, med
tilløbende Spids. Bredsted.Pom./.326. Spids-

tønde . . flydende Sømærke, som over Van-
det er spidst tilløbende opeltor. LSal.X 1.78.

Tilløbfl-, i ssgr. [ite(l)(,)lo«)b8-] af Til-

løb, ifiær i flg. anv : I) (især teat.) til Tilløb 3,

t betegnelser for hvad der samler stort publi-

kum,' som Tilløbs-dag (Bl&T.), -disputats

(Pol.**/il92-'j.5.sp.4), -succes; især i ssg.

TIIløbs-Btyklie (8mst.**/iil902.2.sp.3. Anna
moch.FraenandenTid.(19:]0).158). 2) (isæ,r

fagl.) til Tillob 4, fx. Tillobs-flade (o: flade

paa en bakke, hvor regnvandet samles og løber

til skraaningen. Andres.Klitf.96), -hastii?-

hed, -højde, -kanal, -kilde (nu næppe br.,

om kilde, hvorfra sø, bæk olgn. har sit tilløb.

VSO. ogs. billedl.: Tilløbskilderne for hans

Udgifter ere stoppede.smsf.j, -ledning, -ren-
de, -ror, -tragt, -vand.
til-løjet, part. adj. se u. -lyve. -maal,

et. (nu næppe br.) tilgift, som fastsættes

ved (ud)maaling. give Tilm!ia,l.VS0.IVM9.
-maale, v. [-imå'la] vbs. -ing (Amberg.
VSO. TroelsL.V.22), jf. -maal. {ænyd. d. s.

(og tilmælej; jf. maale en noget til (u. I.

maale 1.8^ og imaale; især o) give, tildele

10 en noget efter forudgaaende maaling. (møllen)
hvortil ham Jord er tilmaalt . . i Alenmaal.
Cii.l716.(AarbFrborg.1911.69). At tilmaale
En Korn, Lerred. VSO. med hvad Maal I

maale, skal der tilmaales eder (1819: skal

Eder igien ma,a,les).Matth.7.2(1907). spec.

om gud, skæbne olgn.: bestemme for; beskikke.

Dette er din Lod, din tilmaalte Deel fra mig,

siger Herren. Jer.i3.25. de Aar, som ere dig

tilmaalte hernede. Mynst.Præd.1.104. Lær
20 mig Nattens Stjerne . .

|
Ej at vige fra den

Vej,
I

Himlens Gud tilmaalte TmglRich.1.45.

II
m. h. t. betydning, værdi: tillægge; tilregne.

Hvor man har Valget mellem at anvende
de to (kriterier), bør (det første) afgjort til-

maales større Vægt end (det andet). Hist
Tidsskr.10R.VI.689. || i udtr. for at være

knap, karrig ell. forbeholden (over for en);

egl. i forb. m. adv. ell. præp.-led: Fruerne
(vil) lære at tilmaale de unge Drenge

30 deres Venhghed og deres Hilsener med
Agtpaagivenhed, Karrighed, og selv med
Strænghed. Ew.(1914).IV302. de videnskabe-

lige Undersøgelser, han . . foretog i den
knap tilmaalte Tid, der levnedes ham fra

otte Timers Informationer daglig. Sc/wxnd.

AE.8. Pladsen er for kort tilmaalt her til

at der kan gaaes nærmere ind paa de fyl-

dige . . Undersøgelser i Bogen. JVJen8.(Pol.
^/tl945.9.sp.6). ogs. (1. br.) uden normere

40 bestemmelse: den tilmaalte Venlighed, der

altid havde gjort Kancelliraadens Døtre

\iti\næTinelige.Søiberg.HK.64. -mad, en.

(jf. -brod, -kost, -spise; især dial.) hvad der

spises, serveres til anden mad (der udgør det

væsentlige af maaltidet ell. retten), fx. om
kød, fisk olgn., der gives til kartofler ell.

søbemad, og om paalæg til (smørre)brød;

ogs.: efterret (1-2); dessert (Esp.352; gldgs.).

Som Tilraad eller Suul . . spises røget eller

50 blot saltet Flesk og K']ad. Schade.Mors.

(1811).352. VSO. MO. HKjær.VO.25. Gaard-

boen (faar kun) Julegrød som Offer, derimod

ikke Julegrødens Tilmad, enten det nu er

kogt Svinehoved . . Ribbensteg . . Klip-

fisk . . eller Gtmsesteg.Ellekilde.DJ.19. Esp.

352. Fraruttdtv.LK.78. Feilb. Flemlø8e.95.

-mait^CMkiffte, v. (jf. mageskifte sig

noget til (u. II. mageskifte^ og tilskifte 2;

isæ,r hist.) navnlig m. refl. hensobj.: erhverve

60 ved mageskifte (ij, det Gods, der tilraage-

skiftedcs. /CrAVW.KL.i76. han tilmageskif-

tcde sig en uhyre Mængde Bøndergods. JVy-

slrøm.S.251. f -masse, t;. -ede. (efter ty.

zumassen, ;/. m. anmasse) m. refl. hensobj.:
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tiltage sig; anmasse sig; usurpere, to af de
mægtigste Høvdinger havde i Frodes Mindre-
aarighed tilmasset sig Regieiingen.Oehl.ER.

59. at forskaffe Korsøers og Ringsteds
Borgerskoler nogle af de Indtægter tilbage,

hvilke de lærde Skoler havde tilmasset sig.

Penia.1806.157. -med, adv. (og, i bet. 2,

konj.). (tidligere (skrevet) i to ord til ined.

Pflug.DP.1073. Holb.Bars.1.2. vAph.(1759)).
{ænyd. d. s.; vistnok udviklet af dertilmed, lo

smsat. af dertil og III. med 16; jf. til og med
u. II. til 35.6) I) (især o) som adv., an-

givende, at en yderligere omstændighed (bør)

fremhæves ell. tages i betragtnitig : desuden;

yderligere; tillige; især angivende, hvad der

er en vigtig tilføjelse til det foregaaende,

betegner en udbygning, forstcerkelse, skær-

pelse (fx. forbedring, forværring) i forhold

til det allerede nævnte: endda; oven i købet;

hvad mere er. Andre prøvede Bespottelser 20

og Hudstrygeiser, tilmed Lænker og Fængsel.

Hebr.11.36. den Kierlighed, som kommer
saa hastig, har ingen Bestandighed. Tilmed
faar I hende maa skee aldrig meere at see.

Holb.Masc.II.4. jeg faaer . . en sort Tand,
tilmed en Fortand. ZierA;./.394. denne van-
skelige Opgave tilfaldt fremmede og tilmed
uduelige Herskere. LeÆm.i¥2 62. Hans Penge
slog ikke til til Billetten, og det sidste

Tog var tilmed ga,a.et.MartinAHans.JR.64. 30

II (if- ^^^- ^•^) indledende en (aarsags)bisætn.

min Principal (kan) intet . . sige om hende,
uden alt, hvad som . . skikkeligt er . . til-

med saasom min Principal ikke har seet

hende.Holb.Masc.il.4. (han) var saa lykke-
lig . . at han ikke kunde forstaae min Uro,
tilmed da jeg ikke kunde omtale dens in-

derste Aaiis&g.Goldschm.Fort.III.132. VSO.
D&E. 2) som konj. 2.1) (sj.) forbindende
sideordnede ord. *skrige gjorde det lidet Barn 40

I
Tilmed den lede (i\\nåe.PMøll.(1855).I.

37. smst.35. 2.2) (udviklet af bet. 1 slutn.

(sml. helst 4.3^; nu især dial.) som aarsags-
konj.: tilmed (1) da; især da; saa meget mere
som. vAph.(1759). jeg er kun læg Mand,
og tør ikke fordriste mig til at irettesætte
en Guds Ords Tjener; tilmed han er . .

ældre end ]eg.Blich.(1920).XIY.165. VBeck.
Erindringer.(1900).63. Han raadede mig til

at lade det falde — tilmed vi vil forlade 50

Egnen.AndNx.DM.il.96. jf. Høysg.AG.102.
t -meld, et. beretning; meddelelse; paa-
bud; befaling, efter Lovens Tilmæld. vAph.
(1759). Under disse Overveielser erholdt jeg
et Tilmeld fra min Broder . . at jeg kun-
de vente hans Besøg. TMørch.MitLevnet.II.
(1831).72. -melde, v. [-imæl'a] vbs. -else

(Bagges.(PersonalhistT.1942.8). Pont.LR.91)
ell. -ing (VSO. Hage.^1024) ell. (1. br.)

-ning (TelefB.1944.sp.8515), jf. -meld. eo
{cenyd. d. s. (HMogens.); især emb.) afgive
(især: skriftlig) meddelelse om noget til en;
give en melding til, melde noget til en. jeg . .

vidste (ikke) andet at tilmælde Dem, end

pure Complimenter. Gram.(DMag.6R.1.369)

.

*Jeg (0: en hofmarskal) kom
|
Alene for at

tilmelde Prindsessen
|
At Alt er ordnet.

Heib.Poet.IY.298. Hylling.HJ.357.
|| nu især

m. h. t. person: anmelde til øvrigheden, en
institution til indregistrering olgn.; melde til.

han er tilmeldt (0: til politiet) paa et Pas,

der utvivlsomt er fsihk.ORung.P.109. An-
tallet af personlig tilmeldte (ikke arbejds-

løshedsforsikrede) (arbejdsløse). Arbejderen.

1934/35.148. refl.: tilmelde sig lægdsruUen.
Linnemann.NF.118. I. -mode, adv. se til

mode u. II. Mod 1.3. II. t -mode, v. (ænyd.
d. s.; efter ty. zumuten; om 2. led se mute
og u. an-, formode) kræve, fordre af en person.

at hun (o: hustruen) undertiden skulde gaae

(0: til fods), er nu slet ikke at tilmode ham
(0: en nybagt etatsraad).Ew.(1914).II.70.

-mudre, v. [-imob're, -imu&'ra] vbs. -ing
(Amberg. VSO. MO.). (jf. -dynde; nu 1. br.)

intr., om (far)vand, strøm: (delvis) opfyldes

af mudder; mudre til. i Jylland ere næsten
alle Strømme, Fiorde og Havne, tilmudrede.

Rahb.Min.1786.II.422. VSO. MO. -mure,
V. [-imu^ra] vbs. -ing (Amberg. VSO. MO.).
{ænyd. d. s.; jf. eftermure; fagl.) tillukke,

spærre (en aabning) med murværk; mure til.

du skal kaldes den, som tilmurer det revne

(1871: det Revnedes TilmuTeT).Es.58.12

(Chr.VI). Ved Jubelaarets Slutning tilmures

de (0: nogle kirkeporte i Rom) atter. Kirke
Leks.II.691. uden obj.: Han tilmurede for

mig (1931: har spærret mig inde^, og jeg

kan ikke komme ud. Begr.3.7. billedl.: hun
havde . . saa at sige tilmuret sit Liv. Riget.^/t

1913.7.sp.4.
II

part. tilmuret anv. som adj.

Thurah.B.116. Mørkt var der (i fængselet)

som i en tilmuret Gr&y. SMich.Æb.53. billedl.,

m. h. t. person(s væsen): (meget) tillukket;

ogs.: umeddelsom, han giver Afkald paa
Lyriken i og for sig; hans Væsen er tilmuret

oventil. Brandes.V1.219. overfor Moderen,

der dog før havde haft en Del af hans For-

trolighed . . blev han bestandig mere til-

muret. Pon<.LP./.25. t -mænge, v. vbs.

-ning (s. d.), jf. -mængseL ^„nu lidet bruge-

ligt." FS'O.^ iblande; tilblande. Han har for-

dærvet Brødet ved at tilmænge Kartoffel-

meel.smst. f -mængning ell. -mængael
(VSO.), en. vbs. til -mænge; ogs. konkr., om
det iblandede, uden Tilmengning af det Olie-

agtige Væsen i Voxet (er) faa Gran . . i

Stand til at opvække . . Betændelse.KSelsk

Skr.IX.475. VSO. -mønstre, v. [-,raøn'-

sdra] (nt. tomunstern i sa. bet.; sj.) paa-

mønstre (1), der var altid et Mylder af Folk

paa ^redenV Kontoret, som enten vilde af-

mønstres eller tilraønstTes. Drachm.KK.124.

t -naa, v. (jf. ænyd. til naa (i bet.: „vare

ved")) opnaa. den almindelige Fred . . kande

(ikke) tilnaaes og erholdes. Slange.ChrIV

1429. vAph.(1764). -nagle, i'. [-inaq'la]

vbs. -ing (vAph.(1764). VSO. MO.). {ænyd.

d. s. og tilnegle, glda. tilneglæ; især fagl.)
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I) fastgøre, -spigre v. hj. af nagler: nagle til.

PEdvFriis.S.259. Dørfløjene selv (var) af

Træ med tilnaglede Plader af Gulå.FrPoul-
sen.KM.171. især m. h. t. vindue, (kiste)laag

olgn.: MR.1837.227. Endelig vare syv
Kasser fulde, og Laagene tilnaglede. iVP
Wiwel.NS.123. jf.: den Afdøde (Mev) til-

nagled i hans KxiU^rt. Reiser.IV.301. 2) (sj.)

m. h. t. skydevaaben: fornagle (1.2). (han
havde) udført sit Hværv, taget Batteriet og i'o

tilnaglet (Barfod.F.II.226: naglet; Kano-
nerne. 5or/od.F.»//.(^i«69;.263. jf. HjælpeO.
-navn, et. {ænyd. d. s., glda. tilnafen

(Mand.140); gengivelse af lat. cognomen, jf.

ty. zuname, fr. surnom) I) navn, der ved

en uofficiel navngivning, som en (folkelig)

karakteristik ell. som titel, hædersnavn olgn.

føjes til et andet; især: navn, som tillægges

en person foruden ell. i st. f. det egentlige

navn (døbenavnet, sjældnere: efternavnet); 20

oftest (mods. Øgenavn^ om binavn uden
nedsæt, indhold. Tillad mig, at jeg kal-

der dig Kong Blaatand!
|
Det er en gammel

Ret for Danerfolket,
|
At give deres Konger

slige (Oehl.(1841).11.208: sligt et; Tilnavn.
Oehl.IVir. Judas, med Tilnavn (Chr.VI:
som kaldtes; 1907: som kaldes; Ischariotes.

Luc.22.3. Hjalte stødte (sværdet) under
bjørnens højre bov, saa bamsen faldt. Heraf
fik han tilnavn af Hjalte den hjærteprude. 30

AOlr.DH.1.117. lsakDin.FF.209. jf.: Den
(kirke) der bærer sit Navn efter Christus,

sit Tilnavn efter Luther.HNClaus. Præstefr.
10. 2) (jf. Binavn slutn.; nu vist kun dial.)

efternavn; slægtsnavn, jeg har . . ogsaa hørt
mit Navn paa Comoedien, men jeg lår mig
slet intet deraf anfegte, saalenge hånd (o:

forf.) ikke bruger ogsaa mit Tilnavn. Holb.
Bars. 111.5. i Neapel (blev jeg) kaldet Don
Giovanni, mit Tilnavn havde ingen Italiener 40

været istand til at ndt&\e.Hauch.MfU.94.
MinSkr.(GR.)^»/,1887. Feilb. 3) (nu sj.)

videre anv. af bet. 1, om benævnelse, præ-
dikat (1) olgn. du kaldes med tilnavn en
Jøde (1819: kalder dig en Jøde). Rom.2.17
(Chr.VI). Høthing heed Agners Sværd —
I de Tider var det brugeligt at Kiemperne
gav deres Sværd besynderlige Tilnavne. jBu>.

(1914). 1.380. 8mst.II.56. Q) -nikke, v.

nikke til. Amberg. Da jeg siden gik bort, 50

tilnikkedc Kongen mig saa glad og venligt

fra sit Lcie. HCAnd.ML.464. Kaalund.VO.
36.

II
især m. obj. (og hensobj.): tilkendegive

noget ved nik (over for en), hun tilnikkede

dem Farvel fra Stuetrappen. />roc/im.f//^.

333. Mariane tilnikkede langsomt Ven-
inden sitBif &ld.Blich.(1920).XX.lll. Skole-

progr.Aalborg.1912. 17. uegl.: en og anden
Søefarende . . vil tilnikke min Oversættelse
hiisild. Bredahl.11 1.84. -nserme, v. [-|nBr'- 60

ma] vbs. -else (s. d.). I) (nu sj.) refl. i. I)

nærme sig et sted, et punkt. Krigen . . som
sig i dend Egn Tiid efter Tiid tilnærmede,
Slange.ChrIV484. jf. nærme I.2: Dr. C,

(synes) at tilnærme sig de samme Resul-
tater. iJode.P. 73. 1.2) søge at komme i nær,
fortrolig forbindelse med, indynde sig hos;
spec. m. h. t. person af det andet køn. Diplo-
mater, unge, rige Fyrster tilnærme sig hende
(0: en hertugdatter). Bagger. 1.228. (han viste)

altfor venlige Følelser overfor den kønne
lille Pige og tilnærmede sig hende gentagne
G&nge.PoU/a913.7.sp.l. 2) ({Q ell. fagl.)
søge at give (en vis) lighed med, holde nær
op ad (et forbillede, mønster olgn.); tillempe
(efter). Belysningen er blevet fornyet over-
alt, og hele Lokalet tilnærmet de eleganteste
parisiske Restauranters Atmosfære. 5agfiVj//i.

*/iil933.4.sp.2.
II

især i part. brugt som adj.

(adv.); dels i perf. part. tilnærmet: H. ud-
huggede . . en Tømmerstok i sin egen til-

nærmede Lignelse. JVJens.Br.284. (ordet)

Hall . . med tilnærmet eng. Udtale. Spectator.

1945.150. tilnærmede tal, (mat.) (for-

holdsvis) simple, afrundede tal, som af nem-
hedshensyn anvendes i beregninger i st.

f. de
fuldt korrekte, men mere komplicerede tal-

størrelser. Sal.XVII.460. dels (jf. ty. an-
nåhernd; 1. br.) i præs. part. tilnærmende:
som minder om noget andet; lignende. Det
var et storartet, højtidsfuldt Skue; beta-
gende for den lille By, der aldrig havde
tænkt sig blot noget tilnærmende. Pon<.L.
180. Lindetræer have ikke tilnærmende den
Virkning som Kastanjetræer. LFet76.(S'/S'.i75.

-nærmelig:, adj. [tel'uBr'mali] (1. br. uden
for ssg. utilnærmelig (s. d.)) egl.: som man
kan nærme sig til; vist kun (til -nærme I.2;,

om person(s væsen, adfærd): imødekommende;
indladende; venlig, der var noget saa tilnær-

meligt, trofast i (prinsens) Personlighed.HC
And.ML.486. Ja, det kan du nok forstaa.— Mads' Stemme fik en lidt mere tilnær-

melig Klang. ErlKrist.St.37. -nærmelse,
en. [-lUBr'malsa] flt. -r. (jf. Annærmelse;.
I) vbs. til -nærme 1. I.l) (1. br.) til -nærme
1.1: nærmelse (1). PhRDam.FI.149. (lyden)

dannes ved . . tilnærmelse eller lukke med
den forreste del af tnngeryggen.MKrist.FS.
79. 1.2) (jf. Nærmelse 2.i; til -nærme l.a;

ogs., især i flt., om de handlinger, hvormed
man søger at indynde sig (spec. hos en person

af det andet køn). Tilnærmelsen til Gud kan
ikke finde Sted uden Betragtning af Gud.
Mynst.BlS.1.49. (husbeboernes) Tilnærmelser

afviste han høfligt. Drachm.V1.194. Saa længe
han sov, var hun fri for hans Tilna^rmeUer.

ErlKrist.DH.124. (herrerne) gjorde mango
kourtiserende Tilnærmelser til den smukke
Vige. Schand.SB.il4. (Hugo) gjorde stærke
Tilnærmelser til Kongen, haabede at blive

Wmi'Siier. Rubow.H L.86. 2) (iscer Q) ell. fagl )
vbs. til -nærme 2: det at nærme (2.8) noget

til noget andet, gøre det i det væsentlige lig

dermed; approksimation; oqs. m. (mere) konkr.

bet., om resultatet heraf, elegien er en Til-

nærmelse til Romancen. Heib.Pros.III.215.

Orønb.KM.31. jf. flg. gruppe: Cirkelens Ud-
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maaling kan ikkun findes ved Tilnærmelse.

VSO.
II

ofte (spec. mat.) i forb. med til-

nærmelse, i udtr. for omtrentlig angivelse.

Herved udtrykker han sikkert den ene Side

af en vigtig Sandhed med en antagelig Grad
af Tilnærmelse. Ørst.IX.70. Den fjerde (in-

kas) Regeringstid laa — med nogen Til-

nærmelse — i Aarene 1230—1250. Verden
GD.III.25. GJ -nærmelses-Tis, adv. (og

adj.). [tel'nBr'malsasiviJs, itel|n'Br'm8ls8S|Vi?s]

som adj. i intk. (1. br.) -t (Schand.F.14)
ell. d. s. (KPont.Retsmed.III.155). (sv. till-

nårmelsevis; efter ty. annåherungsweise ; sml.

u. tilnærme 2; især Cl) I) som adv.: med til-

nærmelse; approksimativt; i videre anv.: i

nogen grad; delvis. Saaledes har Aristoteles

gjort, saaledes Lessing (jeg mener tilnær-

melses\is).Ørst.(Oehl.Br.III.23). Biskop Myn-
ster kan tilnærmelsesviis siges at have baaret
en hel Slægt. Kierk.Bl.61. VKorfitsen.TO.il.
12.

II
nu især i nægtende udtr. (ell. i forb. m.

ord som blot, kun^. paa en sjelden Maade
maatte (den) have Ordet i sin Magt, der
blot tilnærmelsesviis skulde tolke hans
Storhed. Hauch.(OehlMinde. 10). Intet lig-

nende, end ikke tilnærmelsesvis, var set og
hørt paa Egnen. Drachm.VT.12. Tiden for

de forskellige Notitser kan . . kun tilnær-

melsesvis hestemmes. CSPet.Ijitt.42. 2) som
adj.: som gælder med en vis tilnærmelse;

nogenlunde (3) ; approksimativ, den tilnærmel-
sesvise Fuldkommenhed i Arbeidets Ud-
førelse. PalM.IL.1.270. talrige Fejltagelser,

som kun med tilnærmelsesvis eller slet ingen
Sikkerhed lader sig rette. UBirkedal.Troen.
(1901).27. fra flere Forretninger hævdes det,

at man ikke har tilnærmelsesvis Dækning
for (strømpe)Mærket.BerlTid.^*/»1944.Aft. 3.

sp.4. -nævne, v. [-inæu'na] (glda. d. s.;

især jur., foræld.') udnævne til en post ell.

(især) til (sammen med andre) at behandle,

paadømme en sag; beskikke. Fogden (skal)

tåge til sig de otte beste Tingmænd, og selv

med dem . . dømme til, eller fra, og ej til-

nævne andre Domsmænd derudi.DL.i

—

5—
19. Herredsfogeden med nogle af de paa
Thinge tilnævnte Selveierbønder, C5em/i./Tr
242. ADJørg.NH. 1.185. -nøde, v. [-,nøJ6a]

(ænyd. d. s.; nu næppe br.) nøde, tvinge til

(noget). vAph.(1759). m. refl. hensobj.: til-

tvinge sig. Han talte bestandig til ham, og
blev fornøyed, naar han kunde tilnøde sig

et Syar.Ew.(1914).IY42.
\\

part. tilnødt,
tvungen. Moth.N121. Gud vil icke, at Men-
niskene skal tro af tvang, som til-nødte,

og haar-slæbte. RasmWinth.S.119. Amberg.
-ordne, v. [-lOr'dna] (ænyd. d. s., ty. zu-
ordnen; sj.) tildele, stille til ens disposition
(som hjælpemiddel, medhjælp olgn.); tilfor-

ordne; ogs.: sætte i forbindelse med; tilknytte.

Udi Begyndelsen vare Lange tilordnede visse

Mandarins, ved hvilke hånd alletider kunde
anbringe for Raadet hvad hånd fandt
for got.LTid.1727.508. UnivProgr.1943.1.91.

-oven, adv. [tel'(ou(a)n] (sj.) foroven; oven-
til (2.1). lange, tiloven meget vide Benklæder.
Davids.KK.31.
tilovers, adv. ell. (ubøjeligt, kun som

præd. brugt) adj. [tel'oiu'ars; især dagl.

te-] (især tidligere ofte skrevet i to ord
til overs. — dial. tiløvers. Holb.DH.II.
716. Cit.l852.(HistMKbh.I.245). Flemløse.

191. Feilb. f tilover. MR.1785.25). {ænyd.
10 til over(s), til øffuers (Kalk.111.399.V787),

SV. (fra da.) till overs, holl. te over; 2. led er

ænyd. over, glda. øwer, tilovers, til rest (fra
mnt. over, tilovers), sa. ord som III. over (23);
antagelig foreligger indflydelse fra (maaske
omdannelse af) glda. til øfren(s), til yuarns,
til øuerns, i rigt maal (se Kalk.IV.1002), jf.

ogs. glda. til øfrendis, til øffred i sa. bet.

(smst.), af II. til (vel i bet. 13j og glda. øff-

ren, adj., rigelig, tilstrækkelig (Kalk.IV1002),
20 (flt.) yffræn(æ) ofl. (DGL.V.300), æda. (flt.)

yfræ (smst.), oldn. yfrinn (øfrinn))

\) f ud over det almindelige ell. nødvendige,
tilstrækkelige; rundeligt; rigeligt; i over-
flod, hun sendte (den spundne uld) til her-
rerne, og de gave hende ogsaa løn derfor, og
gave et kid tilovers (1871: ovenikjøbet^.
Tob.2.16(Chr.VI). dersom I hilse eders
brødre aliene, hvad giøre I da tilovers

(1819: hvad Stort giøre I da^? giøre ikke

30 toldere liges&st? Matth.5.47(Chr.VI). Moth.
T106.

2) m, h. t. hvad der (som del ell. rest af en
større helhed) ikke (endnu) er (op)brugt, lagt

beslag paa ell. gaaet til (grunde): til rest;

tilbage; i overskud (l.i); i behold, (ofte i

forb. som beholde, blive, faa, have, være til-

overs^, 2.1) i al alm. de aade, og bleve Alle

mætte; og der optoges af Stykkerne, som
bleve tilovers (1907: det, som de fik tilovers

40 af Stykker, blev opsamlet^ fra dem, tolv

Kurve. Lttc.P.i 7. Jeg kand ingen (religion)

have; thi min Broer Roland har sluget saa

meget ind deraf, at der er slet intet til overs

for mig. Holb.UHH. 1. 1. Da de fem Damer
havde taget Plads, var der en Stol tilovers,

som Herrerne turvis skulde have Adgang til.

CMøll.PF.321. jeg fik Penge tilovers efter

Rejsen. Loirø. m. h. t. tid: Langebek.Breve.46.

Naar man lever i . . en stor By, saa sørger

50 . . Verden for, at man ikke faaer ret megen
Tid tilovers for sig selv. Hauch.Br.115. Ben
rigelige Tid, jeg .. fik tilovers paa Teatret,

blev . . anvendt paa Universitetet. PReumert.
Masker ogMennesker.(1940).33. 2.2) (nu sj.)

spec. m. h. t. hvad der har undgaaet, er levnet

fra undergang, ødelæggelse, en fare olgn.;

igen (6.1-2); bevaret; i behold, (græshop-

perne) aade alle Urter i Landet og al Frugt
paa Træerne . . og der blev intet Grønt til-

60 overs (1931: tilbageø paa Træer eller paa
Urter i MsLrken.2Mos.l0.15. han lod ikke

Nogen af Jeroboams blive tilovers (1931:

skaanede (ikke) Jeroboams Slægt). lKg.l5.

29. de saa kaldte Ambrones, hvis Navn
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er maaskee bleven tilovers i Øen Amrom.
Suhm.Hist.1.15. de ere svundne, de gamle
Slægter; Tidens Strem er skyllet hen over

dem; kun jeg er tilovcTsl Kofoed-Hansen.
KA.II.207. (Pindar er) den eneste græske
Lyriker af hvem der indtil de allersidste

Aar var en større Samling fuldstændige

Digte tilovers. ABDrachm.fStSprO.Nr.SO.é).

II
ogs. (nu ncepTpe hr.) m. h. t. hvad der for-

bliver paa et sted, efter at hovedmassen er

flyttet, draget bort: tilbage, alle Baals tienere

kom, og ingen blev til overs (1871: tilbageø,

som ey kom.2Kg.l0.21(Chr.VI). 2.3) i sær-

lige forb. II (jf. lY lade 2.3 ; nu 1. br.) i forb.

lade tilovers, lade tilbage; efterlade, (fjende-

folket) skal fortære dit fæes frugt . . indtil

du bliver ødelagt, hvilket skal ikke lade til

overs for (1871: efterlade^ dig korn, ny
viin, eller olie. 5Mos.28.51(Chr.VI). Karak-
teren af Sangene . . lader næppe Tvivl
tilovers om, at Kingo i 1673 tænkte sig at

ville give sin Samtid en sangbar Bedebog.
OskAnd.(Kingo.Siunge-Koor.(1931).XV). den
anden Halvdeel (af skuespillerne i et stykke)

lader . . en Deel tilovers (nu: tilbageø at
ønske. Hei7>.Pfos.y//.9J.

||
(nu 1. br.) i

forb. som der bliver ell. er ikke andet
tilovers (end), der bliver (er) ingen anden
mulighed, udvej; der er intet andet tilbage.

Engelst.Phil.131. der var intet andet tilovers

for de Kongelige, end at hugge sig igiennem.
Molb.DH.II.113. (saaret) var ret dybt, saa
der blev ikke andet tilovers for dem end at
sende Bud efter Lægen. KarenChristiansen.
TobiasNifinger.(1937).158.

3) i forb. som have noget tilovers for
en (ikke i rigsspr. have tilovers for en^ egl.

til bet. 2(8): give, unde en noget (som man
kan undvære). Comtessen (var) langt fra at
være riig; og dog havde hun altid tilovers

for den Nødlidende. Blich.(1920).XXI VI 16.

Ikke at have noget tilovers for andre o: at
være karrig, utienstagtig. Vé'O. han er kjær-
lig og god, har altid tilovers for Andre. Ctt.

ca.l870.(JAndersen.Stuckenberg.I .(1944).49).
nu især i videre anv.: 3.1) være velvilligt, ven-

ligt indstillet over for; have sympati for;
holde af; sætte pris paa; ogs. brugt som
et afdæmpet udtr. for at nære hengivenhed for,

elske; vist kun m. ord som noget, meget,
(ikke det) ringe(ste) olgn. som obj. »Den,
som elsker , . | Har ikkun lidt tilovers for

en Wen.0ehl.VI.161. Dersom Lise havde
havt dot Mindste tilovers for mig, havde
hun ikke forladt mig, men jeg er hende lige-

gyldig. CIicrnh.NF.fi 1. 157. de havde nu en
Klat til overs for hinanden. Breum.(Nyborg-
Pst'n.**/itl905.2.8p.l). jeg har faact meget
tilnv.rs for disse iienne.Hker.MeddOientofte,
JJ.262. oplysningstiden havde ikke meget
tilovers for gotikkens kunst | 3.8) t udtr.

for at vise sit sindelag, sin indstilling
i en vis handling over for en, især paa en
nedladende ell, overlegen maade. »har du ey

en Trøst tilovers for mit llieTte? Fasting.H.
15. det var ikke mange . . der havde en
Hilsen tilovers for den unge Præst. Pon(.
FL.68. Medens Poul Helgesen kun har Spot
tilovers for T&nken. OFriis.Ldtt.247.

4) videre udvikling af bet. 2, m. h. t. hvad
der normalt hører med til, deltager i, er et

(nødvendigt) led i noget: (staaende) uden
for; til ingen nytte; overflødig, (under-

10 tiden m. bibet.: til gene, ulejlighed), jeg havde
intet Talent til at lege med andre Børn,
hvorfor jeg gjerne stod tilovers og som en
Fremmed imellem dem. FruHeib.EtLiv.*1.26.
én skulde aldrig blive gammel . . for én
bliver saa rent tilowex^.Wied.FjnBryllupsnat.

(1892).20.
II

især i forb. føle sig ell. være
tilovers. Han er tilovers her i Huset. F50.
/.7<?i („daglig Tale"). Nu føler jeg mig paany
saa ene, saa tilovers i Yerden.Heib.Poet.XI.

20 203. en Verdensanskuelse, hvori Udødelig-
hedslæren var aldeles tilovers. PMøll.(1855).
V.70. Folk, der som jeg føler sig tilovers i

Livet. Schand.F.485. Kamilla var glemt og
tilovers. Kaae.GL.16.
tilovers-, i ssgr. især af tilovers 2.

-blive, V. [-|bliWa] (jf. overblive 1) blive

tilovers, tilbage. Der tiloversbliver paa Tea-
tret mange Dygtigheder. JSBrand.^Po/.'*/,

1930.9.sp.l).
II

næsten kun (CJ) i part.; dels:

30 I) t part. -bleven: som er blevet tilovers,

tilbage ell. i behold, det fra Skæfergaarden paa
Esrom tiloversblevne . . indhegnes med . .

Stengærder . . for der om Sommeren at

græsse . . Stutterihingste. CiM799.C5iu«ert.
135). Naar jeg er død, kan De meddele de
Tiloversblevne af min Slægt mit Livs

Sk']dihne. Kofoed-Hansen.L.435. Siamler de
tiloversblevne (1819: overblevne^ Stykker
sammen, for at intet skal gaa til Spilde.

40 Joh.6.12(1907).
II

til tilovers 4: som er

blevet udelukket, overflødig. Ofte fandt (Ha-
rald Kidde sine venner) blandt de ringe og

oversete, de fattige og tiloversblevne. ^Jep-
pesen. //ic.i5. 2) t part. -blivende (jf. til-

oversværende^.' som bliver til rest. Kierk.

XII.193. VSO. de tiloversblivendo Presse-

kager afgive et fortræffeligt Q vægfoder.

Manufact.(1872).8. f -havende, part. adj.

{ænyd. d. s. (DOrammat.l 1.377)) spee. m.

50 pass. bet.: som haves tilovers, til rest. Be-

tænkning hvorvidt det tilovershavende Læ-
der . . er anvendeligt til Armeens Fodtøi.

MR.1834.246. -værende, part. adj. (m,
1. br.) tiloversbleven. Cit. 1732. (Helsingør

8undt.I.162). MR.1854.316. (han) greb to

(iange til ret grundige Forfølgelser af de

tiloversværende Hedninger.JLHeib.(StSprO.
Nr. 134.8).

til-pakke, v. vbs. -nlnf( (Amberg. VSO.
to MO.). {ænyd. d. s.) I) (især i perf. part.

brugt som adj.; nu sj.) m. h. t. beholder, rum
olgn.: fylde (hrlt ell. til omrmaal), stuve med
pakker ell. gods. Moth.^T83. En vel tilpakket

Vogn. vAph.(1764). Værelset or saa tilpakket,

XXUI. Bentrykt **/« IM« 86
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at man ikke kan komme frem. VSO. en halv
tilpakket Kuffert. SHolst.Stefame.fl902).nO.
uegl.: fylde til trængsel med mennesker. Til-
pakket Helsingør! vi stormede til dig (ved

et fyrstebesøg).ChrFlensb.DM.L76. 2) dæk-
ke til; pakke ind; især: indhylle i mange,
tykke klædningsstykker, tæpper olgn.; ogs.

(1. br.): indsvøbe i et omslag, indpakke ell.

lukke en pakke til (jf. D&H.). tilpakke sig

med Klæåer. vAph.(1759). den fremmede lo

Dame . . var saa tilpakket, at man ikke

kunde see det Ringeste af hendes Ansigt.

CBernh.NF.1.267. tilpakke en syg med Dy-
ner. DÆ7/. 3) drikke fuld; pakke til (jf. u.

II. pakke 7.9 samt tildække 2.2, tildænge

2.3^. *Naar Barnet da er bleven født,
|

Saa skal Vor Herre takkes
|
For han har

hjulpet vel i Nød,
|
Med at de (o: barsel-

gæsterne) bravt tilpakkes.HMikkels.D.88.
Blich.(1920).XXI.75. refl.: De Danske . . 20

tilpakkede sig got med Yinen. Schousbølle.

Saxo.140. vAph.(1759). \\ nu vist kun (gldgs.)

i part. tilpakket, (stærkt) beruset; fuld.

JJuel.327. de var aldeles tilpakkede og sov
som Syin.Grundtv.Saxo.III.109. Drachm.PV.
101 (se u. Klysj. I. -pas, en. (til I. Pas
(slutn.); jf. I. tilpassej ^ i visse kortspil:

pas hos alle de spillende (hvorved indsatsen

bliver staaende til næste spil); „pas rundt".

JBaden.FrO.270. Sal.^XIX.371.
II. tilpas, adv. (og adj.). [tel'pas, dagl.

alm. te-] (især tidligere ofte (skrevet) i to

ord: til pasj. i adjektivisk anv. undertiden

(1. br.) bøjet i best. f. og ftt.: -se fdet tilpasse

gran overspændthed, der hører sværmerisk
ungdom til. Bogens Verden.1943. 299. se ogs.

u. veltilpas og ndf. sp.l364^^). {penyd. d. s. og

til passe, glda. til passe (Skraaer.II.4); fra

mnt. to pas(se) (nt. topas, hty. zu pass(e),

holl. te pas(se))/ af II. til og Y. Pas 1; om 40

forb. vel tilpas se veltilpas)

I) (jf. til maade u. I. Maade 3.3) i en
passende, tilfredsstillende, ønskelig tilstand

ell. i overensstemmelse med ens tarv ell.

ønsker. I.l) i al alm.: passende, efter
ønske m. h. t. maal, størrelse, art olgn.

(ogs. m. bibet. af tilfredsstillelse, behagelighed).

spise, drikke, sove . . til Maade; til Pas.

Høysg.S.129. tre Venner sidde magelig der,

hvor to Bekendtere sidde tilpas og to Fien- 50

der utaalelig slet. Bagges.L. 1.409. Det sneede
stilfærdigt og tilpas. SonjaHauberg.SyvAar
forLea.(1944).202. (især i forb. m. komme;
jf. u. bet. 1.2J om det rette ell. belejlige tids-

punkt: du kom just til ^a,R.Moth.T107. *Ej
kom den Flok til Gilde

|
For tidlig eller

silde,
I
Men lige ret til FsiS.Grundtv.PS.ilI.

467. D&H.11.123. Feilb. UfF. jf.: *kun slet

tilpas
I
Du kommer her! Jeg har ei Plads!

Winth.SS.SO. \\ i stilling som præd. (ofte i eo

forb. det er just, ret ell. (nu især) lige til-

pas, det er akkurat, som det ønskes ell. bør

være), det er ret til ^aB. Moth.TI 06. en smuk
Septemberdag . . da det hverken er for

varmt eller for koldt, men lige tilip&s. Blich.

(1920).XXX.238. Vore Indkomster ere just

tilpas, hverken for smaa eller for store.

Heib.TR.nr.123.6. smage noget tilpas, se

smage 3.1. (nu 1. br.) i forb. m. for (Holb.

Vgs.(1731).II.9) ell. til som angivelse af

passende, fortjent behandling, straf: Jeg var
tilfreds, hånd vilde nøde hende til at dantze
midt paa Slottspladsen; thi det var til pas
til hende, som har selv fordervet ham.sa.
Jean.1.6. *0m Tyrken nu fik Last og Skam,

I

Saa var det jo tilpas til h&m.Rahb.PoetF.
1.108. Ing.EM.1.146. \\ som bestemmelse til

et adj. (adv.). Kiolen er tilpas l&ng.VSO.
P43. lange Ture . . hvor vi, der var til Pas
forskellige i Livsanskuelse og Temperament,
drøftede saa at sige alle de humane Pro-

blemer. XfioA;Å;en/i.£/. 2 2 5. jf. saa pas u. Y.

Pas 1.4: (han) kunde tage fat paa Arbejdet

igen næste Morgen om galt skulde være.

Men det gjorde han tilpas nødig. AndNx.DL.
61.

II (1. br.) som attrib. adj. Man troede at

have sikret sig et Landsting af Højremænd,
naar man sikrede sig, at Landstingsmændene
var tilpas Velhavere. fiørt«p.///.225. I tilpas

Strandingsvejr løb (skonnerten) sig helt op
paa StT&nden.MylErich.NS.57. den gare

eller tilpasse Gang (i en smelteovn) kendes

paa en „Blaadampning".iS'oi.*X7//.34. en

tilpas Temperatur. Loirø. 1.2) (især i forb.

m. hensobj.) m. særligt henblik paa en bestemt

persons ønsker, indstilling: passende, be-

lejligt, bekvemt for en, ell. som han
kunde ønske det, efter hans hoved.

*som hun just tilpas et Rosen-Træ der

fandt,
I

Den Jomfrue sig deraf to smukke
Krandse handt.Helt.Poet.103. *nu stod Dan-
kongen, og saae, og beregned, og pønsed;

|

Fienden ei laae ham tilpas, Juel fik til An-
greb ei Yink. Oehl.XIX.142. *sligt et Hast-

værk Ingen bli'er tilTpas.PalM.VI.191. efter

Kaffen . . fandt de unge Mennesker det til-

pas at drive . . hen ad Hovedgaden. J5mcM.

Su.1.54. man kan hverken staa eller gaa

hende tilpas (0: hun er meget vanskelig,

urimelig) > du skal ikke lægge i kakkelovnen

for min skyld; jeg har det tilpas (med
varme)

\ || falde (Slange.ChrIV142. Kom
Grønneg.11.225) ell. (nu kun) være en til-

pas: *Ey Luften mig tilpas, ey disse Vande
eTe.Falst.Ovid.55. (en) egenmyndig Konge
. . maatte være de Store . . lidet tilpas.

Molb.DH.II.26. det var dem ikke tilpas at

(hun) vidste om D. i al hendes Elendighed.

GGregersen.KS.177. Esp.255. Feilb. UfF.

jf.: da det er lettere at være tilpas end at

behage, ville Menneskene snarere blive enige

om, hvad der er tækkeligt, end hvad der er

behageligt. PEMiill.*290. gøre en tilpas,

opføre sig ell. handle, saaledes som en ønsker

det, saa at han bliver tilfreds. *gjerne vilde

jeg . .
I

Dig gjøre ret tilpas i dette Valg.

Heib.Poet.1.379. *Hønen dem (0: kyllin-

gerne) gjorde saa gjeme tilpas;
|
men under
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I

hendes Vinger var næppe Plads. ZaoZund.
229. Pilatus vilde gøre Mængden tilpas

(1819: fyldest). Marc.l5J5(1907). han er

meget vanskelig at gøre tilpas I talem.: det
er svært (ell. umuligt. Vogel-Jørg.B0.15.
vanskeligt. VSO.) at gøre alle tilpas
olgn. JLGoitlieb.Fraseologi.*(1882).338. Vo-
gel-Jørg.BO.101. i forb. som komme en
(godt) tilpas (jf. u. bet. l.i), være vel-

kommen som noget godt, gavnligt, noget, man
har brug for, noget, der passer en. Saadan
Sum Penge kunde ikke komme mig selv

ilde til pa.s.Holb.Pern.1.3. Disse Uhrer vilde

jo komme artig til pas for Normanden selv,

der er, som oftest, langt borte, baade fra

Kirke og fra Klokke.OeconT.il.64. alle

Hundene var kommen ham tilpas (i en
affære med nogle rakkere). GGregersen.KS.20.
Solen og Regnen er sikkert kommet Land-
boerne ti\pa.s.Pol.'*U1945.3.sp.l. tale en
tilpas, (nu næppe br.) tale efter ens ønske,

uden at støde en. *Kan du saa vanskelig tales

til VdkS.Grundtv.PS.VI.59. uden at spørge
efter, om han handlede og talte de Mægtige
tilp&s.Molb.BfS.I.lSO. jf.: intet Menneske kan
tale ham hans Sorg tilpas. Kierk. VIII.250.

2) (jf. utilpasj m. h. t. sundhed, befindende.

2.1) (nu kun dial., jf. Esp.255) i god hel-

bredstilstand; sund; rask; ogs.: ved godt
befindende; i forb. som blive ell. kom-
me tilpas (igen), om de (syge) blive til pas
igien. DL.2—5

—

18. Børn, som for deris Svag-
heds Skyld ere hiemmedøbte, skulle, saa
snart de komme til pas, føris til Kirken.
sm8t.2—5

—

8. Prindsessen faldt i en vis Syg-
dom, og, for at blive tilpas igien, maatte
betjene sig af ham. Schousbølle.Saxo.65. 2.2)

næsten kun i forb. m. adv. som godt, udmær-
ket, vel (se u. veltilpas^ ell. daarlig, ilde,

skidt olgn.: i god osv. helbredstilstand
ell. (nu kun) i en (fysisk) tilstand, der
er præget (paa en vis maade) af indivi-
dets (øjeblikkelige) fornemmelser m. h. t.

sundhedstilstand, livskræfter, vigør,
almenbefindende; ogs.: i en sindsstem-

ning, et humør, der er præget af (graden af)
den tilfredsstillelse, sindsro, det velvære, behag,

individet føler over for noget (i en given
situation); i forb. som være, blive, føle sig

godt, ilde osv. tilpas. Iland er ilde til paB.
Moth.T107. S. følte sig uhyggeligt tilpas om
Bord . . Han blev iso\eTet.TomKri8t.Vi.l08.
Da hun stadig ikke sagde et ord, blev jeg

underlig tilji&s.MKlitgaard.GM.69. her (o:

i solskinnet) var rettens saa skønt at være.
Hun var saa tilpas, saa tilp&s. GGregersen.
KS.55. jeg er ikke syg, men jeg er skidt

tilpas. FetiA. hvordan er du (o: en patient)

tilpas i dag?
j ||

(sj.) i forb. være tilpas
til noget, have kræfter og mod til noget.

*Vor Søn . .
I
Er en Pokkers Dreng: vor

lille Mads
| Kryber op i Træet, han er tilpas

I
Til at bane sig Vei til den øverste Top.

Heib.Poet.X.342.

3) (jf. saa pas m. Y Pas 1.4; 1. br.) som
udtr. for omtrentlighed af en angivelse:
nogenlunde; omtrent. *Saa var det —
idag tilpas for et Aar —

| vi lænsede ud gen-
nem spanske Sø.Drachm.STL.87. »Det er,

saa tilpas, et Decennium siden.sa.UD.lx.

jf.: Rubow har siden sidst modereret sit

Syn paa (bøgerne) saa tilpas (o: i en saadan
grad), at han nu med Behag kan kommentere

10 (demj.Friis-Møll.SB.107.

Til-pasning:, en. (jf. -passet-hed (u.
II. -passe^- især Q) ell. fagl.) det at tilpasse
noget ell. tilpasse sig efter noget; i forsk. spec.
anv., bl. a. (naturv.) om en organismes til-

lempning (af livsvirksomheden) efter ændrede
ydre kaar, (især polit.) om politisk, social

tillempning efter nye forhold, navnlig om øko-
nomisk afpasning (af statsudgifter, lønninger,
priser) efter en ændret (forværret) økonomisk

20 situation (Vogel-Jørg.BO.531), (sprogv., 1. br.)

om lydlig assimilation (Jesp.MFon.*112);
ogs. undertiden om den tilpassede tilstand, det

tilpassede forhold. Amberg. Der er heri . .

baade noget Medfødt og noget gennem Til-

pasning efter Omgivelserne Erhvervet. Bran-
des.IX.386. Rist.J.50(se u. maaltage 1).

Snæver Tilpasning af Skoen medfører et for-

øget Slid af denne. Grunth.Besl.51. „Tilpas-
ning." Betragtninger angaaende den økono-

30 miske Sit\iation.JAsmussen.(bogtitel.l935).
||

hertil bl.a. Tilpasnlni^s-eyno, -forhold, -po-
litik, -proces, -virksomhed. I. -pasHe, v.

(jf. passe til (u. II. passe^ og I. -pas; <Jk, nu
næppe br.) i visse kortspil: melde pas overalt.

Amberg. Der blev ikke spillet, men tilpasset.

VSO. II. -passe, v. vbs. -ning (s. d.).

(især fagl. ell. tg) tildanne, ordne, indrette,

tillempe noget, saaledes at det passer til, har-

monerer med noget andet; passe til. Amberg.
40 Dagen."/»1831.2.sp.2(se u. Møllepasser^. til-

passe en Kiole. VSO. et Skilderi, dannet ved
at paalægge Figurerne paa et Kobberstik
tilpassede Tøjstumper. Kunstudstill.(1879).

206. Enhver normalt udviklet, vildt voksende
Plante er tilpasset til at leve under de paa-
gældende Livskaar. Warm.Iiot.656. et Evan-
gelium, tilpasset Øjeblikkets Behov. /*ow/.

LP.VII.78.
II

refl. de, som ikke formaar at

tilpasse sig efter de omgivende Forhold.

50 Brandes. VI.322. han kan tilpasse sig selv

til den ham uvante Rolle som Beskytter.

smst.VIII.336. Da Pupillerne . . havcfe til-

passet sig Lyset, saa jeg, hvor det kom fra.

Soya.FII.206. I| hertil Tilpassethed, spec.

(naturv.) om den tilstand, at et individ, en
bestand af organismer besidder saadanne egen-

skaber, at de(t) kan trives under de givne

naturforhold. Warm.Bot.667. Sal.'XXIII.

476f. -pinde, v. (-ipon'ol vbs. -Ini? (Krist.

60 JyF.lV.248). (dial.) tillukke v. hj. af pinde;

pinde (1.6.8) til. Hammerslagene, naar Kisten

blev til\nndct.Feilb.IiL.II.100. -plante,
V. [-,plan'<fo] vbs. -nlnjf (nagNyh.'*/,1891.

3.8P.3. ForstO.). (fagl.) beplante (1) over

86*
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det hele; plante (II.I.5) til. kun 4000 Tdr,

Land var tilplantet og i god Yæxt. DagNyh.
^'/al891.3.sp.2. jeg, Herren, har , . tilplantet

(1871: beplantet^ det ødelagte Lanid. Ez.36.

36(1931). -plastre, v. (1. br ) forsyne,

(til)dække med et ell. flere plastre; overplastre.

Forinden Skydningen begynder, paaser Fø-

reren . . at Skiven er fuldstændig tilplastret.

Skyderegl.35. \\ overf.: (beskyldningen er ikke)

giendrevet, men vel tilklinet og tilplastret 10

med Udflugter og Declamationer. iiftegreis.

Svar paaCallisensSvar.(1785).37. -plette,
V. vbs. -ning (Amberg. VSO. MO.). (1. br.)

dække (overalt) med pletter; overplette. Am-
berg. D&H. II

især i perf, part. brugt som adj.

Blodet var . . snart stillet, men hans Bal-

klædning var tilplettet. (ToMsc/iwi./.22i. Vin-

duet er smudsigt. Bordet tilplettet og Møb-
lerne støvede. GBehrend.DeEnsommesStræde.
(1922).64. -pligte, v. (glda. til plickte 20

(CodexEsromensis.(1880-81).183), mnt. to-

plichten; jur., emb.) paalægge, paabyde en

(ved en retskendelse olgn.) at gøre noget; for-

pligte til noget (især m. flg. inf.). MR.1702.
102. Ingen kan tilpligtes at afstaae sin

Eiendom.Grundl.(1849).§87. afdøde var til-

pligtet at yde . . Underholdsbidrag til hende.

LovNr.94^'/»1934.§22,l. -pløje, v. [-iplcoi'a]

vbs. -ning (Amberg. VSO. MO.). i) (landbr.,

nu 1. br.) (færdig)behandle et jordstykke med 30

ploven. Naar man har tilpløyet saa megen
Jord, som man vil dyrke det kaij.JPPrahl.

AC.35. VSO. MO. D&H. \\ m. reft. hensobj.:

erhverve, tilegne sig ved at pløje. VSO. MO.
(Gefjon fik) lov til at tilpløje sig et stykke
l&nå.AOlr.DH.I.269. 2) (snedk., nu næppe
br.) m. h. t. bræt, planke: tildanne ved at

pløje (3.2). Snedkeren har tilpløiet Bræderne
til Gulvet. F50. MO. -prakke, v. (nu
næppe br.) m. refl. hensobj.: skaffe sig ved 40

prakkeri. *Det Præste-Embede, som Simon
sig tilprakker (0: ved bestikkelse),

\
Er nu ej

meer et Kald, det hidder nu et Biøå. Helt.

Poet.218. uværdige Borgere (som) paa een
eller anden Maade tilprakke sig et de, von,

eller et Adelsnavn. jRaM.DLT.i5. Levin, f
-praktisere, v. (jf. praktisere 2.z) m.

refl. hensobj.: skaffe sig ved list. efter Hertug
Bernhards Død tilpracticerede (Frankrig) sig

hans hele Kngsma.gt. Slange.ChrIV949. (søn- 50

neme) søgte . . at tilpracticere sig Riget.

Schousbølle. Saxo. 322. -proppe, v. vbs.

-ning (Amberg. VSO. MO. se ogs. ndf.).

(ænyd. d. s.) i) fylde et (hul)rum helt (ved at

presse, proppe det fuldt med noget), (især

uegl). Moth.^T83. Hans Indbildningskraft

blev gandske tilproppet af det han læste

i disse Bøger. Biehl.DQ. 1. 5. Luther vil ikke
have de Enfoldiges . . Hukommelse tilproppet

med lange B,a,mser. Balle.P.1.22. hans værelse 60

var helt tilproppet med (ell. afj bøger I

jf.:

den Mængde Billeder (som var) sammentrykte
i min . . Hierne, og bestandig forøgede med
nye Tilpropninger. Bfflgfgres.L./.57. 2) til-

lukke med en prop. (især i perf. part. brugt

som adj.). en vel tilproppet Flaske.vAph.
Chym.III.485. tilproppet Fiskedam agter

(0: i en baad).PolitiE.KosterbU'/iil923.2.sp.2.

t "P'*ysl^» ^- tilrede slemt ved at prygle;

gennemprygle. vAph.(1764). Han blev saa

tilpryglet, at han ikke kunde røre sig. VSO.
(„Usædvanligt"), f -pudse, v. f-putse.
vAph.(1759)). pudse færdig; afpudse (l.i).

tilpudse en Pistol, et Seletøi. F/SO. -pam-
pe, V. [-ipom'fta] (fagl.) skaffe til veje, til-

føre ved pumpning. vAph.Nath.VIII.233.
Det nuværende Sporvejsareal vil saa blive

reguleret og tilpumpet Sand, hvorved det

danner en naturlig Fortsættelse af Bade-
stranden. Poi."/i«i934.2.sp.4. -raab, et. (jf.

Anraab; især (g) vbs. til -raabe (ell. raabe
tilj; raab rettet til et levende væsen (en per-

son) (som advarsel, afbrydelse, hyldest, ordre

osv.); ofte i forb. paa ens tilraab. denne
unge Pige . . aabnede Øiet paa mit Tilraab, og
saa den lumske Sleinge.Rahb.Tilsk.1796.158.

allevegne fra lød Musik, Sang og lystige Til-

raab. T/iteZe.jBrefe.29. da han ikke standsede

paa vagtpostens tilraab, blev der skudt <

uegl.: fra den retfærdige . . Fremtid have vi

samme Tilraab (0: om at hædre Suhms minde)

at vente. Rahb.Suhm.16. O -raabe, v.

[-|rå'ba] vbs. (nu næppe br.) -ning (vAph.

(1764)), jf. -raab. {fsv. tilropa) henvende sig

til en ell. meddele en noget ved raab; raabe til.

(ofte m. obj. og hensobj.). vAph.(1764).
(brandvagten) skal tilraabe Taarnvægterne
fra Gaden, hvor Ilden er. Forordn.^*l-il799.

§59. med snorrig Høitidelighed tilraabte

(han) mig . . følgende Orå..Winth.Nov.l06.

Hestene standsede pludselig deres møjsom-
melige Gang, fordi ingen tilraabte dem.

HKaarsb.TS.172. Længere fremme blev jeg

tilråbt af en, der sae godmorgen. H^or^ø.

SvS.81.
II

i forb. (ofte m. overgang til flg.

gruppe) som tilraabe en bifald. Bagges.

V87. De andre Ossianske Oversættere til-

raabte (Macpherson) almindeligt Bifald.

Blich.(1920).1.10. lsakDin.FF.23. \\
billedl.

Hvad jeg saa ofte har sagt Dig, det siger jeg

endnu engang, eller rettere det tilraaber jeg

Dig: enten — eller.Kierk.il.143. (han) til-

raaber sig . . stadig paa Huskesedler: „Vær
gemar.VVed.(LiteraturogKritik.III.(1890).

375). jf.: *Medgang og Modgang hinanden

tilraabe (Kingo.SS.II1.233: anraabej (0:

veksler med hinanden). SalmHj.20.1. -raad,
et. (ænyd. d. s.; vbs. til -raade (ell. raade tilj;

nu sj.) raad (II. 8), hvorved man anbefaler ell.

tilskynder til noget, enhver ville derfor vogte

sig for at modtage dette Middel (0: kviksølv

mod gammel syfilis) uden Tilraad af Erfarne.

Miilertz.RadesygensNatur.(1799).102. Lambek.

Dagligdagen.(1914).42. jf. MO. CP -raade,
V. [-irå'Sa] vbs. (nu næppe br., sml. MO.) -else

(Moth.^T83. Schytte.IR.1.48. D&H.), jf.

-raad. {ænyd. d. s., fsv. tilradha; jf. anraade)

anbefale; raade (III.6.2) til; spec.: ved sit
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raad tilskynde eU. anspore til. da hånd til-

raadde (1871: formanedej hende meget, til-

sagde hun at vilde overtale sonnen. 2Mo/cfc.

7.26(Chr.VI). Held de Ædle, som tilraadte

. . saa stort et Yærkl Engelst.Nat.192. Den,
der tilråder at leve Livet farligt, er gerne
omgivet af en stærk Liw&gt. SteincJce.Tegne-

stifter.f1938).145. \\ m. tings-subj. Kierlighed

mod sin Næste, som Evangelium tilraader.

Holb.Ep.1.387. Danskerne i Trankebar dan-
nede „Loger" . . hvor Forholdene tilraadede

det. JosefPetersen. VitusBering.(1941).21. f
-raade-holde, v. vbs. -else (vAph.(1772).
III), (til holde til raade (se IL Raad 2.^))

holde maade; økonomisere; spare. vAph.
(1764). Leth.(1800). -raadelig, adj. [te(l)-

•rå'daii] (især fS) som kan ell. bør tilraades;

anbejalelsesværdig; raadelig. Et tilraadeligt

Foretagende. F6'0. især som præd.: Denne
Slags Kjærlighed (o: løse forbindelser) er

ikke tilraadelig for unge Viger. Blich.(1920).
XXVIII.72. Det synes mig ikke ret til-

raadeligt, at du er ene.Urz.Ton.102. en
operation er ti\Ta.adelig.HNorlev.L.178. f
-raader, en. ^-raadere. Rostgaard.Lex.

T34c. se ogs. ndf.). person, som raader til

noget; tilskynder. Capitulationen; Hvortil

hånd self . . hafde været Autor og Tilraadere.

Hlange.ChrIV.971. vAph.(1764). -raade-
vaerende, part. adj. [tel'rå'baivæ'rona] (til

IL Raade (i forb. (være) til raadej; 1. br.)

som er til raadighed; disponibel. SkibsMask.
115. De tilraadeværende (Da.Standardise-
ringsraad.Beretningl930j31 .18 : tilstedeværen-

dej Midler. Denda. Standardiseringskommis-
sion.Aarsberetningl926/28.16. -rakkC) v.

tbs. (nu 1. br.) -ning (Amberg. VSO. D&H.).
(lil lY rakke 3; ;'/. nt. toracke(r)n, snavse til;

især dagl. (jf. VSO. MO.) og (i bet. 1-2)

oftest i part.) I) (jf. IV rakke 3.i ; nu 1. br.

i rigsspr.) tilsnai>se, besudle (i høj grad).

bemældte sorte Pudder, der ikke var andet
end nobiliteret Kønrøg . . havde tilrakket

Alt, hvad jeg fik paa, og rørte ved. Linned,
Sengeklæder o. s. \.Rahb.E.I.34. Heib.Poet.
VI.107. 2) (jf. IV rakke 3.2^ beskadige, øde-

Uegge, mishandle olgn. ved ublid medfart,

behandling ell. (spec.) slid. Amberg. VSO.
II

næsten kun i part. tilrakket: medtaget;

afrakket, (ofte i forb. som ilde, slemt, ynke-
lig{t) tilrakket;. Biehl.DQ.1.39. om Morgenen
befandtes een af (hestene) saa ilde tilrakket,

som om den havde været taget i Tjeneste
til et langt og heftigt Ridt. Blich.(1920).X.
78. Stakler saa tilrakkede af Slid og Savn
som do aldrig bliver det herhjemme. /IndA^x.

PE.I.IO. den elegante Raglanfrakke fra i

Fjor . . var noget tilrakket nu. TomKrist.H.
215. 3) (jf. IV rakke 3.8; nu 1. br.) kritisere

haardt, ubarmhjertigt, ubilligt; nedrakke, 'in-

gen Forskjel har man villet vide
|
Paa at

tilrakke og til Gavns at stride. 6Vund<i;./'»S'.

IV.253. (han) vidste, hvorledes Sladder kan
tilrakke et Menneske. KMKofoed.Bornholm-

skeSærlinge.(1934).152. O -rane, v. [-ira'na]
vbs. -else (Larsen. KMunk.C.58). især m. refl.

hensobj.: ved ran sætte sig i besiddelse af;
tilrive sig. *Olaf vilde

| . . tilrane sig min
Kongemagt. Oe/ii.///.95. Om for Exempel
Deres Fader havde tilranet sig en uret-
færdig Formue, vilde De ikke give den til-

bage? %Zfe.('iS49;.7Z.46. denne ret er til-

i&net.JySaml.3R.IV118. Han besad de nød-
10 vendige Egenskaber for at tilrane sig Lykke.

AaDons.S.197. -rede, v. [-ire'Sa] j'f -redde,
Clitau.IR.47). præt. -redte (tidligere ogs.
(skrevet) -redde: lKrøn.l5.1(Chr.VI). 2Krøn.
31.11 (smst.)) ell. (nu sj.) -redede (LTid.
1753.324. Schousbølle.Saxo.78.116.234); part.
-redt ell. (nu sj.) -redet (Holb.Ul.I.l.
Prahl.AII.IV70. MO. se ogs. ndf.) ell. f -red
(som fk.: JJuel.71. Klevenf.RJ.185; som
intk.: Dumetius.III.43. SøkrigsA.(1752).

20 §732), hvortil flt. d. s. (Cit.l742.(Nystrøm.S.

293)) ell. -redde (Slange.ChrIV.702) ell.

-redne (smst.1264). vbs. (nu sj.) -else
(Moth.Tlll) ell. (nu 1. br.) -ning (smst.
Lodde.TG.A3r. VSO. MO.). (æda. til rethæ
(i bet. 1: DGL.II.363), jf. rede til u. VI. rede
1-2, 4)1) (nu 1. br., jf.: „nu vel omtr. for-

æld." Lem'n.; bringe (en genstand) i (behørig,

passende) stand; gøre klar (til brug); ud-
ruste; indrette; tilberede; ogs.: tildanne. Eze-

30 chias (sagde), at man skulde tilrede (1871:
indrette; kammere i Herrens huus, og de
tilredde (1871: indrettede; dem.2Krøn.3L
ll(Chr.VI). *skrekfulde Aar,

|
Som Himlen

tilreder,
|
Den Arme til P\a.ge\Ew.(1914).

III.161. *A1 Verden, nok saa vid og lang,
|

Til Vugge var jo dig (o: Jesus) for trang,
|

For ringe, om med Guld tilredt. Grundiv.
SS.I.393. Begge Opskrifter (af visen om
Valdemar og Tove) lade nu Dronningen til-

40 rede et brændende Ba.a\. SvGrundtv.(DgF

.

11 1.28). t refl.: *Den HeUige tilreder (o:

bereder) sig, | At prøve den han skabte.

Ew.(1914).V154. \\ m. h. t. spise- ell. drikke-

varer. Fra Canarien faae de Engelske . .

Viin, hvilked, ved Viinforladernes Flid bliver

saaledes tilredt, at alle Fremmede ere be-

gierlige derefter. IIolb.Anh. 128. een suppe
tilreed med øll, viineddicke, smaao huggen
løg og peber. JJuel.71. Herpaa gaae Gunild

50 og Lise ud for at tilrede Havren. Ew.(1914).
V1.140. 2) (jf. afrede 2) give en ublid be-

handling; medtage; skamfere; tilrakke (2);

nu især: tilføje legemsbeskadigelse, legemlig

overlast, (nu oftest i perf. part.), tilred med
^V.&rn.vAph.(1759). Ilun var ikke na^r saa

smuk, 8ora jeg, thi Kopperne havde tilredet

hendos kmxgt.Oehl.XXV11.282. naar de

gjorde Kvalm og vilde ind igjcn, saa tilredte

jeg dem, deraf kom do liuler og kulørte

60 0xne.Etlar.SB.287. næsten kun m. adverbiel

bestemmelse, hyppigst adv. som hvor, saaledes,

ilde, slemt, ynkelig(t): »Iland gaf et heftig

Skrig,
I

Da hånd hana Bøger fandt tilredt saa

ynckelig. //oI6./*aar«.33. før give Himlen . .
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at Kopperne maatte tilrede dig som et Dør-
slag! JSt^/iSi^j./Y^S^. han var bleven meget
slemt tilredt (o: efter et fald, hvorefter mæng-
den havde trampet paa ham). Bregend.Birgitte

Borg.(1941).28. Feilb.
\\
(nu tweppe br.) ud-

skælde. vAph.(1759).
tilregne, v. ['teljrai'na] -ede. imp. -regn

ell. (nu sj.) -regne (Holb.Vgs.(1731).III.5.

SalmHus.258.3). vbs. -else (s. d.) ell. (nu
næppe br.) -ing (Molb.BlS.1.323). {ænyd.

d. s., fsv. tilråkna, jf. ty. zurechnen)

i) (nu næppe br.) udfinde ell. slutte

sig til ved beregning, tænkning. Jeg vidste

allerede, og kunde letteligen tilregne, at,

lige saa snart som Deres Excellence kunde
bekomme mit ringe Svar, kunde Dem ogsaa
være tilkommen en anden Slags nye Under-
retning. 6rram.J5ret;e.i7(?. de kand lettelig til-

regne sig, at Bondens Velstand er Basis til

Herremandens. OecMag.III.85. VSO.
2) t tilføje ell. medtage ved en beregning;

iberegne; medregne. K. kostede det denne
ene Fæstning (o: Bremerførde) at indtage

flere hundrede Mand, end det øfrige hele

Stift, Stift Ferden end dermed tilregnet.

Slange.ChrIY1298.

3) især i forb. m. obj. og hensobj., som
udtr. for at (beregne, vurdere og) tillægge,

tilskrive en noget. 3.1) f tildele en noget

efter en vis beregning, takst. Kongen
giver Gouverneurerne . . til deris Underhold
8000. Pagoder, som bliver dem betalt med
Salt, Riis og Korn, hvilket dem den tredie

Deel højre bliver tilregnet, end det er værd.
Pflug.DP.636. 3.2) f tillægge en noget

som ejendom; regne noget for at tilhøre
en. det blef . . for got anseet, at S. Mariæ
Hospital i Jerusalem dem (o: en orden)

skulle tihegnis. Pflug.DP.908. *Hvordan det
Heste-diur skal vidre være skabt,

|
Som jeg

tilregner mig, og I har vedde-tabt. /Sori.

Poet.69. 3.3) (især højtid., spec. bibl., ell.

jur.) tillægge en ansvaret for; lade
noget blive en til fortjeneste ell. skam,
brøde. *Paa Evighedens Vægtskaal vil hver
Handling

|
Tilregnes os, saa liden den end

tyktes. Oehl.X.244. || m. h. t. skyld, brøde;

i jur. spr. spec. m. henblik paa det forhold,

at skyldneren er tihegnelig (2.2). Saligt er det

Menneske, hvem Herren ikke tilregner Skyld.

Ps.32.2. * Tillad at Pennen frit min Mening
tør betegne,

|
Og feiler jeg — velan, Du vil

det ei tilregne. Stockf.(PoetSaml.n.44). alene

frie Gierninger kan tilregnes. Nørreg.Naturr.

67. (jeg er) langt . . fra at tilregne Kongerne
Folkenes Brøåe.Grundtv.PS.1.272. Handlin-
gen (maa) i det enkelte Tilfælde virkelig

kunne tilregnes Retsbryderen. MunchPet.
BR.*(1917).328. m. angivelse af, hvorledes

forholdet bedømmes, vurderes: jeg . . haaber,
at man ei tilregner mig denne Frihed for

haardt. Oe/iZ.iVZ>.zxz/F. dette (skal) til-

regnes den Mand som Blodskyld (1871: den
Mand skal Blodskyld tilregnes^. 3ilfos.i7.4

(1931). II
(nu 1. br.) m. h. t. noget godt, for-

tjenstfuldt, den, som har Gierninger at frem-
vise, tilregnes Lønnen ikke af Naade, men
som Skyldighed. i2om.4.4. hånd troede paa
Herren, og det tilregnede (1871: regnede^
hånd ham til retfærdighed. ilfos.i5.6('C/ir.

VI). *jeg tilegner mig ei Æren,
|

Saalidt
som jeg det Blod tilregner mig,

|
Som for

. . vor Frihed ^yåer.Ing.M.113. De . . har
10 gjort en god Gerning, der vil blive Dem til-

regnet i llimmelen\KBirkGrønb.SF.208. 3.4)

(nu 1. br.) i udtr. for at finde aarsagen til

noget i et (ved hensobj.) angivet forhold:

henføre til; tilskrive (4.8); tillægge
(3.4). megen Skade, der skeer paa Træer,
bliver Myrerne tilregnet. OeconJourn.1757.
937. denne Utilfredsstillelse (bør) ikke til-

regnes 'P\iiloso]^hien.Heib.Pros.I.443. Ting,

som . . ikke synes at kunne tilregnes det

20 blotte Tiliælde.Gylb.VII.65. VSO.
4) (sj.) refl,.: regne sig (for hørende

med) til. Fader vor er Herrens Bøn,
|

Passer sig kun for Guds Søn,
|
Som Sig os

tilregner. Grundtv.SS.I.213.

til-regnelig, adj. [tel'rai'nali] (til til-

regne 3; jf. utilregnelig^. I) om forhold.

I.l) som kan ell. bør tilregnes en som noget

fortjenstfuldt ell. som skam, brøde. Jeg gav
den sidste (helgen) Fortrinnet for hans blotte

30 Navns Skyld — en saa meget desto tilregne-

ligere Fortieneste. Bagges.L.II.168. \\ især

(spec. jur.) om (retsstridig, dadelværdig)

handling: af en saadan beskaffenhed, at dens

udøver maa hæfte for den, kan ell. bør gøres

personlig ansvarlig derfor. Forvexlingen . .

er selvforskyldt og tilregnelig. I^^CJaus.
React.2. (jødernes ugudelighed var) oprørsk
mod Gud og de Skyldige tilregnelig. Xier/c.

XI.63. tilregnelige Retsbrud eller Forsøg
40 deri^Sia.MunchPet.BR.*(1917).329. \,2)(maa-

ske videre (spøg.?) anv. af bet. 2.2; sj.) om
(litterær) fremstilling olgn.: som staar til

troende; paalidelig; autentisk. Bibelen er en

forældet Bog, som derfor ikke er ganske til-

regnelig. Høffd.(Tilsk.l932.II.42). 2) om per-

son. 2.1) (nu 1. br.) (moralsk) ansvarlig; i

forb. som gøre en tilregnelig (for noget),

man vælter hele hans Liv paa hans Skuldre

som hans egen Gjerning, gjør ham tilregnelig

50 for Alt. Kierk.1.122. PLMøll.AO.65. dømme
Præsterne, gøre dem tilregnelige, erklære

dem for skyldige. Hørup.1.179. 2.2) m. hen-

blik paa mental tilstand: som er ved sine fulde

fem, har sin forstands fulde brug (og saaledes

kan gøres ansvarlig for sine fiandlinger);

normal (2 slutn.). *Hr. Prokurator Krage
saa paa Sønnen

|
som paa en knap tilregnelig

Ferson. Schand.UD.181. Mennesket (er) i sin

Barndom og Ungdom samt i sin høje Alder

60 langt mindre tilregnelig end i sine bedste

A&r. nag.'IX.154. jf.: Synes De, B. gjorde

et fuldt ud tilregneligt Indtryk her i Aften?

Bergstrøm.MD.128. -regnelig-hed, en.

(især jur.) det, at en handling kan tilregnes
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en, ell. (især) det, at en person er tilregnelig

(2.2), indbegrebet af de personlige egenskaber,

hvis tilstedeværelse er en forudsætning for, at

en (voksen) person kan paadrage sig straf-

ansvar (if. strafferetten). Tilregnelighed (Im-
putabilitas . .) er den Beskaffenhed hos et

Væsen og dets Handlinger, at de kunne til-

regnes. Schlegel.Naturret.I.(1798).132. (htm)
var emigreret i de Aar, hvor ingen Tilregne-

lighed finder Sted.Hauch.VII.338. Retsbru-

dets Tilregnelighed. (?oos./.54. -regnelse,
en. [-irai'nalsa] {ænyd. d. s.; filos., relig. ell.

(nu især) jur.} vbs. til tilregne; vist kun til

tilregne 3.3: det, at en person (kan) gøres

ansvarlig for sine handlinger ell. forhold.

Eilsch.F.214. Dersom Gud hindrede det

Onde; hvad blev der af Menneskets fri Villie?

Hvad blev der saa af Tilregneisen? Bh'c/i.

(1920).IV235. Daab . . antoges at ophæve
Arves vnd, eller dens „Tilrcgnelse". ^Jessen.

RI.ll'3. JurO.(1934). 147. I. -rejse, en.

(jf. II. -rejse; nu 1. br.) henrejse; udrejse.

Arnberg. D&H. jf.: Udvandringsagenterne
har . . Ret til at meddele og offentlig-

gøre paalidelige Oplysninger om Forholdene

i Tilrejselandene.Lot;iVr.234*/,7934.f32.
II. -rejse, v. [-irai'sa] (jf. I. -rejse^ rejse

til et sted. Aniberg. nu kun (især (S) i part.

tilrejsende; som adj.: *tilreisende Møes
Gysen for TLoldeTen.Heib.Poet.VIII.203. (ho-

tellet) der særlig besøgtes af det tilrejsende

Land - Aristokrati. Pont. LP. 1. 93. substanti-

visk: Arnberg. Borgmestre og Raad (havde)

Pligt til . . at anvise Tilrejsende Værelse.

Sundbo.FS.1.66. det var en Jungle, som den
Tilrejsende ser den (a: byen).JacPaludan.L.
60.

II
t forb. komme tilrejsende, indfinde

sig efter en rejse, en Mand, der var kommen
tiireisende fra Udlandet . . for at besøge sin

Smter. Goldschm.Chol.75. e.alm. -rend, et.

(jf. -rendende; især dial.) tilløb, (fra) det

skraa Ladetag tog han og Bukken Tilrend

op ad det mageligt skraanende Hustag.
Aakj.SV VII 1.23. Feilb. jf. -løb 3: to Euro-
pæere (kommer), under Uro og Tilrend end-
ogsaa af Værten, ind i Spisesalen. JFJens.

OM.80. det store Tilrend (af arbejdere)

til VlyvepliidseTne.Pol.''/»1940.4.sp.2.
\\ (jf.

-løb 1.2-8^ billedl. en Fremtid vil se paa
Psykoanalysen som vi nu ser paa Mes-
mer, der havde et lignende Tilrend i sin

Tid, nu glemt. 8a./2r.275. -rendende,
part. adj. [-iren'ane] (;'/. ænyd. tilrende,

løbe til; dagl.) i forb. komme tilrenden-
de, komme tilløbende (l.i). (raabukken) var
nok ikke kommet tilrendende af sig selv.

Elkjær.HA.58. I. -rette, v. vbs. -nln^.
I) {ænyd. d. «.; efter mnt. torichten, ty. zu-

richten; ;'/. Torigter; især fagl.) give pas-

urndfi, rigtig form; tilpasse (nøjagtigt); rette

til (se V rette lO.e^. i.l) (især fagl.) i egl.

bet., m. h. t. ting. LTid.1724.111. tilretning

af Sveller. Tops.II.219. Skal man . . belægge
en Gaardsplads (med beton), maa man først

tilrette Vnderl&get. Haandv.299. Grunth.Besl.

63.
II

spec. (bogtr.): rette sats (og klicheer)

saaledes til, at trykket fremtræder ensartet og

kraftigt. PapirHaandbog.(1934) .26. tilrette

registret, se Register 4. || hertil (fagl., især
bogtr.) Tilretnings-aftryk, -ark, -bord
(hat.: Dengl.By.1930-31.46), -indlæg, -kniv

(jf. Udskæreknivj, -papir. 1.2) Qp i videre

anv., især m. h. t. forhold, (hun havde) ind-

10 rettet Alt efter hans Ønsker samtidig med,
at hun ubemærket tilrettede dem efter sine.

Bøgh.JT.601. (Kierkegaard fandt) i en sko-

lastisk kristendom, tilrettet efter hans eget
behov, det paradox som kunde sætte sjælen

i den rette spænding.Grønb.KM.191. denne
Tilretning af Christiern Pedersens Første-

oversættelse efter den ny Lutherbibel.

OFriis.Litt.300. 2) (sj.) tilføje som rettelse.

Trykket er et Korrekturexeraplar . . Paa
20 anden Textside er nemlig tilrettet et Punk-
tum . . Det er . . tilrettet inden Arket blev
foldet sammen . HBrix.(NTBB.1924.77).

II. til-rette, adv. se I. Ret 4.2. f til-
rette-gøre, v. vbs. -else (LTid.1728.463).

(jf. gøre til rette u. I. Ret 4.2^ ordne; bringe

i stand, (kongens fiskedamme) hvilke Ad-
skillige . . har ladet tilrette giøre, og siden

besætte, Kongens Interesse (til) Præjudice.

Reskr.^*/tl722. Arnberg. cp -lægge, v. vbs.

30 -else (AndNx.M.155. VorUngdom.1940141.
181) ell. -ning (ThomLa.NL.162. Arth
Christ.ST.82). (jf. lægge til rette u. I. Ret
4.2^ ordne; arrangere; lægge plan for udførel-

sen af noget. Levin, paa egen Haand maa han
oplyse og tilrettelægge Sagen. TilMindeom
PMGertz.(1907).10. en vel tilrettelagt tekst.

Grønb.H.I.193. de ledende Mænd . . har
holdt flere Møder i den Hensigt at tilrette-

lægge Kulproduktionen og hele Minedriften

40 i Ruhr. Socialdem. ^/»1945.2.sp. 6. CD -læg-
ger, en. (1. br.). GFog-Pet.RR.19. (han var)

den ideelle departementschef, der samlede
sig helt om sin gerning som tilrettelægger

og rådgiver. AFriis.(Letterst.tidskr.1943.247).

t -sæt, et. (jf. -sajtte^ irettesættelse; til-

rettevisning. Er vel i Almindelighed ej fundet

stor Urigtighed (m. h. t. brødets vægt), men
stor nok . . forat meritere Tilrettesæt.Ctf.

1705.(KbhDipl.V.793). f -sætte, v. (ogs.

50 skrevet i to ell. tre ord: tilrette sætte: Holb.

Kh.997. Schousbølle.Saxo.75. til rette sætte:

Holb.Kh.997. sa.Vota.60. vAph.(1759)). vbs.

-else (Reskr.'*/nl738. RasmWinth.S.61.
VSO.), jf. Tiirettesæt. {ænyd. d. s.; jf.

sætte noget, en til rette u. I. Ret 4.2)

I) ordne; bringe i stand. vAph.(1764). 2)
irettesætte, tilrettevise (tjenstligt); repriman-

dere. Geistlige Mænd ansee sig, som him-
melske Ambassadeurs, hvilke ere autorise-

60 rede til at tilrettesætte alle andre Mennesker.
IIolb.MTkr.293. det (vil) va5re ganske for-

nødent, at de 32 Mænd, for saadan deres

Forhold, blive tilrettesatte. Stampe. IV244.
V(S'0.(„Sieldent"). -vise, v. [-|Vi'so] vbs.
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-ning (s. d.). 1) (jf. vise til rette u.

I. Ret sp.857^*; nu næppe br.) vejlede;

hjælpe til rette. vAph.(1764). VSO. 2) (jf.

vise til rette u. I. Ret sp.S59^*, irettevise,

tilrettesætte (2) samt Festskr.VilhThoms.14;

O, emb.) irettesætte (2); kritisere; revse;

reprimandere. Cit.l852.(ValdLov.Indl.2). et

djærvt, tilrettevisende Ord. RichPet.Kingo.

(1887).439. hverken Minister eller General-

direktør kunde tilrettevise mig i min Egen- ip

skab af Formand for Dansk Postforening.

JacAnd.Er.II.58. negl.: Flere Gange blev

Bifaldet tilrettevist af Hyssen, en vel-

organiseret llyssen. Goldschm.IY252. -vis-
ning, en. [-[ViJsnen,] flt. -er. (m, emb.)

vbs. til -vise 2 ell. vise til rette: revselse;

irettesættelse; især om den enkelte mundtlige

ell. skriftlige reprimande; „næse''. Meget i

„Fædrelandet" kan behøve en Gjendrivelse

og Tihetteyusning. Heib.Intel.1.226. En mild 20

Tilretteviisning, en kierlig Advarsel . . blev

os aldrig til Deel. Mynst. Levnet. 13. Som
Disciplinarmidler kan anvendes mundtlige
T:ihette\ismngeT.LovNr.542*/iol919.§44. der

var bleven tildelt ham (o: en lærer) en mini-

steriel Tilrettevisning. Pont.H.42.
til-ride, v. [-iriJfta] vbs. -ning (Am-

berg. (hesten) manglede den fine Tilridning,

som det saa meget kom an paa, for at vise

ridderlig Færdighed. CBernh.ni.383. EOtt. 30

GerdogGadedrengene.(1924).156). (ænyd. d. s.;

fagl.) afrette (en hest) til ridebrug; ride

(II.6.10) til. Moth.^T83. (han var) sysselsat

med at tilride en Hest i G^aiåen. Hauch.1.

24. FrGrundtv.LK.106.
\\ perf. part. anv.

som adj. vAph.(1764). * Vallakken . . vel-

tæmmet, og tilridt,
I

Striglet, og pudset med
8m3Lg.Bagges.Y55. en vel tilreden Ganger
løber hvorhen Rytteren vil. Hauch.II.100.
Feilb. -rider, en. [-iri'bar] flt. -e. (jf. Be- 40

rider 1; især fagl.) person, der tilrider, af-

retter ridedyr. Klodden skulde tages med det

gode. En hidsig Tilrider var en daarlig

Tilrider. Elkjær.RK. 167. HansPovls.HF. 41.

-ridse, v. vbs. -ning (AMikkelsen.Sløjd-

lære.(1894).180. TeknLeks.1.545). (fagl.) (ved

ridsning, stregning) overføre (en tegnings, en
models) maal paa arbejdsstykket; ridse (Il.l.e)

til, smst. -ridser, en. (fagl.) person, der

udfører tilridsning. FagOSnedk. -rigge, v. 50

vbs. -ning. I) ^ til rigge 1: rigge (et skib)

til; tiltakle. OpfB.UL475. Tilrigning af et

Skib. KuskJens.Søm.189. 2) (fagl., især jarg.)

d. s. s. rigge (2) til. (arbejderne) var . . i Færd
med at tilrigge en Kran, som ikke havde
været i Brug i 8 kd.r.PoV*U1934.11.sp.5.
nogle Tjenester i Holte med Rangering og
Tilrigning (ikke Af- og Tilkobling), naar
de elektriske Tog skal forstærkes eller

formindskes åh.x.LokomotivT.1943.207.sp.l. 60

jf. Galsch.H.139 samt: sportstilrigget
(automobil). PoI.^*/b1937. 4. sp.5. -rive, v.

[-[uWq] I) G) sætte sig i besiddelse af noget

(egl. ved at rykke i det, snappe det). Ver-

den og Lykken og maaske den lille Prin-

sesse med kunde tilrives paa andre Maa-
der (0: end ved at blive digter)\ SKoch.JJE.
124.

II
næsten kun m. refl. hensobj.: rive

til sig (se IV rive sp.ll53'*^). (taskerøveri,

hvorved) en Mand blot behøver at tilrive sig

en lille Taske. Socialdem.^*/itl940. 10. sp.6.
navnlig billedl.: tilrane sig. tilrive sig Mag-
ten, Herredømmet (osv.).Levin. Er det
Kongsnavn, du vil tilrive d\g? KMunk.EI.
104. (1. br.) m. person-obj.: i ubændig Attraa
havde (han) tilrevet sig den Kvinde, som
skulde have knælet med ham paa Brude-
skamlen i Renhedens hvide Klædebon. Gi/r

Lemche.S.IV.36. Dom.ll.26(1931). 2) (nu
næppe br.) til IV rive 4.3: tilberede, frem-
stille ved findeling. Blaa Sminker. De uskyl-

digste . . tilrives med den allerfineste Indigo

eller Berlinerblaat med Tragantvand. FranÆ.
KL.208. -rnlle, v. [-irul'a] I) (jf. u. IV
rulle 1.3; nu næppe br.) tromle (tilsaaet jord)

til. JPPrahl.AC.37. 2) (1. br.) bringe i en
vis form ved rulning; rulle glat, rund olgn.

fint tilrullede, afrundede Stykker (af por-

fyr olgn.). Falkman. FraDanmarksFar-West.
(1879).46. -rande, v. [-iron'a] vbs. -ing
(tidligere (skrevet) -ning. vAph.(1772).lII).

I ) give en (helt) rund form (egl. til et vist for-

maal); runde (III.l); afrunde (1). smst. (per-

lebyg) tilberedes, ved først at afskalles, og
siden at tilrundes og glattes paa en Mølle.

Mansa.D.147. tilrunde en Pind. VSO. Meyer.
65.

II
nu især (fagl.) i part. tilrundet

(jf. u. afrunde l.i og III. runde 4). (et)

lille Rør . . hvis Spidse er tilrundet. PAj/s

Bibl.VIII.379. en lang Revle, af Bølgerne
tilrundede . . Stene. Rawert&Garlieb. Barn-

holm.(1819).55. (bot., nu næppe br.:) Tilrun-
det Blad (Folium rotundatum) naar Spid-

sen af Bladet er rundt afskaaren. CGRafn.
Flora.1.64. (vet.) om legemsdel: smaa, til-

rundede Knuder (paa hestens hud).Stockfieth.

S.70. tilrundet kryds: Abildg.&Viborg.
F.98. LandmB.II.179. tilrundet manke
(mods. skarp manke (se III. skarp S)): Cit.

1832.(Stutteri.91).Bælum.HestensYdre.(1936).

16. 2) (nu sj.) i videre (uegl.) anv.: give

en passende afgrænsning, tiltalende, harmo-
nisk skikkelse olgn.; m. h. t. areal, (jord)-

ejendom: Bagges.III.65. m. h. t. udtryk, ud-

talelse, litterært arbejde: (digterens) næsten
ængstelige Flid i at tilskiære, tilrunde og

affile Perioder og Stavelser. Ba^^es.L./.65.

Dette Digt er (i oversættelsen til tysk) me-

get forbedret, og tilrundet. Oehl.Br.lII.244.

t -ruste, V. (øgs. -rystej. vbs. -ning

(LTid. 1727. 124. Prahl.ST. 111.31. VSO.
MO.). {ænyd. tilruste, -ryste, sv. tillrusta)

udruste (især: til krig). Den Siberiske Stat-

holder lod . . nogle bedekte Skibe tilryste.

Pflug.DP.354. vAph.(1759). VSO. MO. refl.,

om person(er), stridskræfter: (hamborgerne)

blefve ved at tilruste sig paa ny mod Kon-
gen. Slange.ChrIV708. -ryge, t;". [-|ryJq,a ell.
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(alm.) -iTyh] vbs. -ning (D&H. EBJCramer.

PiberogTobak.f1945).100). (jf. -røge (hvorfra

det i part. (i bet. 2-3) ikke kan adskilles)). I)

blive dækket af fygende støv, sne, jord. Præste-

gaardens . . Tj ornehegn . . var saa tilrøget

af Støv, at det saa ud, som om det var

hvidtet. Pont.FL.159. en tilrøget (o: fyldt af

fygesne) tøivcgr&v. OrdbS.fsjæll.). 2) (jf. gen-

nemryge og tilroge 2) næsten kun i part. til-

røget brugt som adj.: beskadiget ell. (stærkt) lo

præget ell. opfyldt af røg (spec: tobaksrøg).

Fængslets tilrøgede \aigge.HCAnd.(1919).
V.IOO. *Rummets tilrøgede IjXxit.Bønnelycke.

KP.22. 3) m. h. t. pibe: ryge (3.8) til. S&B.
Han betalte altid en anden for at tilryge

sine nye piber
j || ofte i part. tilrøget, et

nytilrøget Pibehoved. Letnn. en lille, stærkt

tilrøget Merskumspibe. Z)racÆm.ff/.253. JV
Jens.OM.94.

\\
(talespr. (spøg.):) han er godt

tilrøget (o: en stærk ryger) I

jf.: vi er ved at 20

blive tilrøgede (0: hærdede, immune) overfor

Farerne i Åndes. HSeedorf.TT.146. -ryste,
V. se -ruste, -række, v. vbs. -ning (For-

ordn.-*/il799.§106. VSO.). (nu næppe br.).

I) {anyd. d. s.) overrække; række (III. 2. 1-2).

Rostgaard.Lex.T34c. *skifte karsk Mands
Arvelod, og naadigt

|
Tilrække ham en levnet

ASsLldskTumme.Boye.PS. 11.49. VSO. uegl.:

deres smaae Siele sysselsætte sig kun med
det, som Sandserne tilrekke dem. Ew.(1914). 30

II.80. 2) iglda. d. s.; jf. -rækkelig) intr.:

være tilstrækkelig; slaa til; række (III.B.5) til.

hvo (ved likvidation) i Jordegods søger sin

Betalning, blive derved, imens tilrekker.

DL.5—14—33. naar Huusherren har giort

Opbud, og Opbudsboen ikke tilrækker.

Schytte.IR.V.211. rS'0.(„Sjeldent"). -ræk-
keliip, adj. [tel'rBgoli] (vel efter sv. till-

råcklig; ;/. -række 2; nu næppe br. i rigs-

spr.) tilstrækkelig, et Kammer . . hvor 40

intet tilrekkeligt Rum er. Langebek.Breve.
248. Cit.ea.l830. (Fradetgl.Gilleleje.1942.20;

nordsjæll.). MO. baade det ene og det
andet, som Bibelen ikke havde tilrække-

lig Forklaring p&a.MylErich.NS.4. -røge,
V. [-iro'qa, ogs. -irmi'a] vbs. -ning (Amberg.
VSO.). (jf. -ryge; nu 1. br.). l)d.s. s. -ryge 2.

(han) havde siddet og gjort en rød Rose
grøn ved at tilrøge den med Toh&k. Schack.10.
tilrøge et Værelse. Z><fe//. jf.: (han) bliver 50

bekrandset og tilrøget med Virak derfor af

jden hele danske Fresac. Brandes.Br.1.225.
i) gøre tjenlig, egnet til brug, præparere v. hj.

af røg. tilroge en Skinke. F.S'O. især d. «. s.

'Tyge 3: smst. MO. -røre, v. [-iro'ra] (1. br.).

I) iblande, tilsætte under omrøring. Derefter
tilrøres K&\kmælk.OpfB.'V 1.520. 2) tillave

ved at røre (111,2.2). (hun) tilrørte ham en
Skaal Salep med Syltetøi.C.S'<anipe.T/»on}.

212. smst.187. -saa, v. vbs. -nIng (JPPrahl. 60

AC.7. ForstO.). (ænyd. d. «.; jf. be-, I. i-,

oversaa; isæ,r landbr.) m. h. 1. jordstykke:

besaa over det hele; saa (IVI.4) til; ogs.:

fuldende arbejdet med saaningen. Moth.^T84.

Den lette høybundede Jord . . tilsaaes først.

JPPrahl.AC.35. Saaledes fares fort, at be-

saae og stryge til, indtil man har det Stykke
tilsaaet, man pløyer paa. srøs<.37. de til-

saaede MMker. Thiele.

I

II.64. Seks Aar igen-

nem skal du tilsaa (1871: besaae^ dit

Lsind.2Mos.23.10(1931). i forb. som have
tilsaaet, have saaningen tilendebragt, fra

haanden. VSO. Feilb. LollO. || billedl:

overstrø. en Stump nordsjællandsk Land-
skab, som ikke er helt tilsaaet med Ferie-

gæster. PoL"/82922..9.sp.3. -sagn, et ell. f
en (Moth.^T84(men Moth.SWO: et). IMakk.
10.15(Chr.VI). Holb.NF.I.105(men sa.DH.
1.667 intk.). vAph.(1759 og 1764; men sa.

(1772).III intk.). Tit.l.3(dOuldb.)). (f -sa-

gen, se u. bet. 1). (ænyd. tilsag(e)n, tilsaffn,

tilsegn (og tilsagning^, fk., jf. oldn. tilsaga,

tilsagning (og tilsagnarfingr, pegefinger), ty.

zusage (mnt. tosage^ og Tilsigelse) I) (nu
1. br.) som vbs. til tilsige 2: hvad der siges,

fremføres til en; ytring; især: anvisning;

forskrift; besked, nu ere de rede og vente paa
dit Tilsagn (1819: forvente Beskeed fra dig^.

Aj)G.23.21 (1907). \\ (jf. tilsige 2.a slutn.) om
indre tilskyndelse, alt dette skeer af egen Til-

sagen . . ei efter bydende. Kraft.VF.123.
hvor mange Vildfarelser Samvittighedens Til-

sagn og indbildte Aabenbaringer ere under-

kastede.Bagfges.iVZ.2i7. 2) (især m) til tilsige

4: det at love, tilsige en noget ell. om selve det

givne løfte, forsikringen. 2.1) i al alm. han
(havde) mod sit eget Tilsagn u-rætmessigen

berøvet hende (underholdet). Holb.DH. 1.667.

Løftet, de gav med eenige Tilsagn. Bagges.

NblD.166. uden meget Haab rettede man
Blikket mod Tilsagnet i Pragfredens femte

Paragraf . Brawdcs.X//.233. han følte sig

bundet af sit Tilsagn, randr.if.25. 2.2) t

særlige forb. et bestemt (Goldschm.lV.343.

MO.), bindende (smst.I.189. Socialdem.*/i»

1945. 5. sp. 2), edeligt (2Sam.21. 2(1931)),
skriftligt (Lassen.SO.409), udtrykkeligt (MO.
Vort Hj.

I

II,3.12) tilsagn, et blot tilsagn,

en forsikring om at ville gøre noget, som ikke

er et bindende løfte for fremtiden. Holb.NF.I.

105. Nørreg.Naturr.222. (trolovelsen) sank

ned til at være et blot Tilsagn. TroeisL.iX.

211.
II

i forb. m. ord af sa. ell. nærstaaende

bet. tvende Gesandter (var) blefvcn skikkede

til llanover, for (at) anholde om (prinses-

sens) eget Ja og Tils&gn.Slange.ChrIV1158.
andre Forsikringer end hendes blotte Ord
og Tilsagn. Holb.DH. 11 1.126. Blich.(1920).

XI.65.
II

i særlige forb. m. verber: holde
(Brandes.X.28), indfri (Schand.O.n.197),
opfylde (OeconJourn.1758.356. Molb.BfS.

1.196) ell. bryde (Brandes. VI 1.624. Sorø

Amtstid.*/ul945.3.sp.l) et tilsagn. — give
(Slange.ChrIV.924. Molb.BfS. 1. 196. Jørg.VF.

179) ell. (nu sj.) gøre (lMakk.'l0.15.

Slange. ChrIV. 1129) (en) et tilsagn. || m.
nærmere angivelse af, hvad forsikringen, løftet

gaar ud paa. *Som mit Skjold jeg for mig
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bær
I

Tilsagn dit (Kingo.SS. Y.55 afvig.), o

Jesus kær,
|
At jeg din Medarving er.Salm

Hj.352. især tilknyttet v. hj. af præp. om,
oftest i forb. faa, give tilsagn om (LTid.1727.

284. Oehl.XIL290. JLange. 1.139), ell. f paa:
Hånd har tilsagn paa dend bestilling. i2os<-

gaard.Lex.T34c; spec. m. h. t. person (kvinde),

der loves bort som ægtefælle: jeg har faaet Til-

sagn paa hende af hendes Forældre, fl^oift.

Pern.11.4.

tilsammen, adv. [te(l)'sam'(9)n] Iløysg.

AG.100. (nu dial. -sammel. DFU.nr. 19. 19.

Feilb. — nu kun dial. ell. arkais. -sammens.
Slange.ChrIV1442.Blich.(1920).XXVII1.75.
JPJac.(1924).1.219. FolketsSangB.611. UfF.
— dial. -sammels. Gravl.S.46. Feilb. UfF.
— spøg. zusammen [suisam'(8)n] se u. bet.

2.1 ; jf. syvsammenj. {glda. (skrevet i eet

ell. to ord) til-, telsam(m)en (DGL.Y119.
Fragm.62.70.132. GldaKrøn.213) , tilsam-

(m)el (Brandt.RD.II.27.124. Suso.44.53), tii-

sammens (Skraaer.l1.8.9), tilsamels (smst.

1.621), SV. tillsamman(s), oldn. til samans,

oeng. tosamne, mnt. to samene (ty. zusam-
men, jf. ndf. u. bet. 2.ij; af II. til og sam-
men; i alm. rigsspr. nu især i bet. 2)

A. (jf. sammen A^ udtalt m. (forholdsvis)

selvstændigt tryk og brugt som et (forholdsvis)

selvstændigt sætningsled.

I) (jf. sammen 1; nu især bibl. ell. dial.)

oftest (forholdsvis) nært knyttet til et verbum
(men uden at være forbundet med det ved

enhedstryk), i udtr. for, at to ell. flere (per-

soner, ting, forhold) er samlet paa et sted, er

fælles om noget, deltager i samme virksomhed

olgn.; i fællesskab; i forening; hos ell.

med hinanden, deres Eiendom var megen,

saa de kunde ikke boe tilsammen (1931:
sammenø. iMos.i3.6. Kom lad os gaa hiem
tilsammen. ÆToi&.Jean./YS. *En Skole

|
. .

hvor Børn tilsammen gik,
|
At lære læse.

Oehl.XX.174. De maa ikke see mig . . Ei

heller maa de finde os (o: to elskende) til-

sammen. PFJac.rro?d.43. Lad os nu drikke

en Stund tilsammen.KMunk.El.38. de har

fader tilsammen, men hver sin moder. Z7/F.

ligge, spille tilsammen, se 1. ligge 33, III.

spille 11.9.
II
med særlig tanke paa gensidig-

hed (nærmende sig reciprok bet.): med hin-

anden. Fyrsterne raadslaae tilsammen (1931:

samles til Raadj imod Herren. Ps.2.2. de

giøre adskillige Miner og Geberder, ligesom

de snakkede tilsammen. LTid.273i.61 J. have
(noget) at skifte tilsammen, se III. skifte

1.3. tale tilsammen, se II. tale 24. jf. sammen
2.1: Naar mænd trettes tilsammen (1871:
ssimmen).5Mos.25.11(Chr.VI). \\ m. særlig

fremhævelse af samtidighed, (forfatteren) hol-

der for . . at Kjøbmandskab og Adelskab
kan ikke bestaae tilsammen. TmWin.//.254
(se ogs. u. bestaa 2.5). vi var karle tii-

sammens. UfF. II
i tilfælde, hvor tilsammen

kan undværes, blive, være forlovet tilsam-

men, se forlove 2.2. jf.: seen (o: siden) den

Avvten vå vi som Kærestefolk tesammen!
Gravl.EB.53.

2) som udtr. for sammenfatning ell.

sammenlægning af enheder. 2.1) (nu især i

forb. alle tilsammen (ogs. (talespr., spøg.)

m. tysk(agtig) form, i forb. alle zusammen.
Cit.ca.l900.(OrdbS.). (læreren:) Skal vi saa

. . allezusammen følges ad ned i Østre Anlæg.
NatTid.^U1942.16.sp.4)) om sammenfatning,

10 sum af enheder: til hobe; dels (nu 1. br.)

m. h. t. genstande ell. forhold: alt sammen;
rub og stub. „hvor er det (o: klæder og kuf-

ferter) tilsammen?" — „Fanden i vold alt-

sammen." /?oi6./iJ.Y//. I Samlingen (o:

Brorsons) gøres ingen Forskel mellem de
selvdigtede og de oversatte Salmer. De er

der alle til sammen delt i syv Afsnit. Vilh

And.Litt.l1.234. dels m. h. t. personer: alle

som een; hver og en; alle sammen, de ere til-

20 sammen (1907: til Hobe^ blevne uduelige.

Rom.3.12. den eene vil være meer genereus

end den anden, og vi ere dog Staadere til-

sammen. Holb.Vgs.lI.l. (jomfruerne) vare til-

sammen af kongelig Byrd. PMøll.(1855).II.

31. De danske Malere lærte intet (i Rom) og

malte tilsammen spidsborgerligt. Brandes.L.

II.6. *Amen . . |
Det vil vi synge med fryde-

fuld Klang
I

Alle Guds Børn tilsammen.
FrBoye.Blomster.(1759).272. vi ere Alle til-

30 sammen Syndere. Katek.§45. de langede ud
efter det samme Grødfad alle tilsammen.

EEhlers. Folkesyphilis i Danmark. (1919). 10.

2.2) m. h. t. resultat af (virkelig ell. tænkt)

sammentælling, -regning: sammenlagt; i

alt. Den gandske forsamling var tilsammen

(1871: tilhobe;: \2?>m.Esr.2.64(Chr.VI). *e\

en Bredal og Jomfru Biehl
|
Frembringer

en Holberg tilsammen. OeW.ZZ/. 9. Hans's

Frugtfarm er større end Thurø og Taasinge

40 t\\?,dimmen.KMich.Mor.(1935).10. alt Dette

tilsammen lod hende føle hendes hele

^5\y)ske.Gylb.Novél.I1.194. hun tog det op
i sig som eet, Elskovsord og Kærtegn,
Maaneskin og Bølgesus og Tale om Skoven
og Heden . . Og alt tilsammen magtstjal det

hende. GGregersen.KS.121. han lider ofte i

een Dag mere end alle legemlige Martrer

tilsammen.Zierfc.Z//./27. 2.3) i forb. m.

med: sammen (2.5) med. De offentlige Ud-

50 gifter maa have en saadan Højde, at de

tilsammen med de private Udgifter skaber

en (betydelig) Totalkøbekraft. S'oaaZdew.^/io

1945.1.SP.5.

B. (svarende til sammen B; ikke i alm.

rigsspr., der bruger sammenø som del af en

mer ell. mindre fast forb. m. et verbum og

normalt forbundet med dette ved enhedstryk.

3) svarende til sammen 3. 3.1) svarende til

sammen 3.1. *Zephyrs Aande
|
To Blomster

60 vifter blidelig tilsammen. Riber.1.178. især i

forb. slaa (hænderne) tilsammen: Jom-
fruen slog hendes Hænder tilsammel,

|
det

alle Guldringe de sprunge over Skammel.

DFU.nr.19.19. se videre u. III. slaa 58 og
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Haand sp.556**. 3^) svarende til sammen
3.2. *Pan . . er nu alt ude,

| Og begynder
Lam og Nøod

|
At tilsammen tude. Clitau.

PT.99. Da skyndte alt Folket sig tilsammen
(Chr.VI: tillige). Sir.50.21. komme, være
tilsammen (med): meget Folk kom til-

sammen (1907: s&mmen). Luc.8. 4. de skrift-

kloge kom tilsammen med (1819: tilsammen
hos; 1907: sammen hos^ ham (o: ypperste-

præsten). Marc.l4.53(Chr.VI). alle Bønderne i_o

. . var tiisammens i Degnens Storstue. PiV
Jørg.S.40. Naar jeg kan være tilsammen med
de Folk — det er, ligesom jeg var hjemme.
JahKnu.CD.21. ham, Læsøboen, som at jeg

var tiisammens med i næsten to A&T.Knud
And.(BerlTid.'*U1926.M.2.sp.l). samle, stim-

le, stævne tilsammen, se samle 8.4, stimle l.i,

n. stævne 2.3. || m. h. t. tilvejebringelse af

materielle værdier (ved sammenskud, sammen-
sparing, sammenpugen olgn.). Præsten (skal) 20

formane Sogne-Folket at skyde noget til-

sammen . . og da kand det meddeles (den

fattige) til en liden Rejse-Penge. Forordn.

(Kvartudg.) **/*1708. II. §2. Gram.Breve. 150

(se «. Y rappe 2.3^.

4) svarende til sammen 4. 4.1) svarende

til sammen 4.i. LThura.SA.161 (se u. klistre

3.1). De sætte Pergament-Stykkerne tilsam-

men og læse følgende Oid.PAHeib.Sk.il.130.
Drachm.GG.5(se u. IL kæde l.i^. sy tilsam- 30

men, se sy 6.8. jf.: Hans Fader vævede til-

sammen enkelt Læret, |
Men Sønnen vævede

tilsammen dobbelt Sprog (0: blandede dansk
og tysk sammen i sit sprog; jf. bet. b). FrHorn.
PM.124. 4.2) svarende til sammen 4.2. Daniel

tog beeg, og ister, og haar, og søed tilsam-

men (1871: kogte det sa.mmen). Bel.14.26

(Chr.VI). Ingen maa . . smelte Fet eller

Ister tilsammen. Forordn.*VJ76i./Y^i5. 4.3)

svarende til sammen 4.3. Frygtagtighed og 40

Haab de sig tilsammen knytte
|

I hans for-

trylled 8iæl.PoulPed.DP.(1937).31. de mang-
foldige Ulykker . . havde foreenet sig tilsam-

men, for at giøre en Mand haardhiertet.

PAIIeib.R.280. 4.4) svarende til sammen 4.4.

alle Judæ venner sankedes tilsammen (1871:
kom sa.mmen). lMakk.9.28(Chr.VI). det er

(købmanden), som holder Byen tilsammen.
Cit.l781.(Sundbo.FS.I.240). ofte i forb. slaa
sig tilsammen: MR. 1739.673. om Vinteren 50

slaae sig nogle Familier tilsammen, og bygge
af Tørv og Steen et lluus. EPont.Men.III.
502. \\ om (ægteskabeligt) forhold, lade sig

vie tilsammen. D/>.3

—

16—12(jf. u. I. Munk
IL (vi) smedde dem tilsammen udi Ægte-
skabs-Lænker. Blich.(1920).XIII.48. Æmnet
(for en vise) er det gammelkendte om to, der

ikke kan komme tilssLmTnen.NMøll.N.143.

5) svarende til sammen 5. hun (søgte) at

blande alting saaledos tilsammen, at hendes 60

kiærc Søn ikke skulde kunde redde sig ud
deraf. IIolb.Heltind.I.177. Gram. Breve.143 (se

u. VII. klinke 3). PalM.UI.40 (se u. IIL
mænge 3.2J,

6) svarende til sammen 6(i). Drag din tale

tilsammen i en sum (1871: Fat din Tale i

Korthed). Sir.32.9 (Chr.VI). de Garvemate-
rialier, som trække Hudens Fibrer stærkere
tils&ramen.JFBergs.G.70. krympes, rulle til-

sammen, se II. krympe 3.i, IV rulle 4.io.

tilsammen-, i ssgr. [te(l)'sam(')(8)n-]

(glda. tilsammen-, ty. zusammen-; jf. sam-,
sammen-; i alm. spr. nu kun i enkelte til-

fælde (især uegl.)) af tilsammen, især i bet. B
(ofte efter ty. ssgr. m. zusammen-j || under-
tiden falder det vanskeligt at skelne egl. ssgr.

fra forb. m. foranstillet trykstærkt adv. || som
eksempler paa disse ssgr., der nu næsten helt

er fortrængt af tilsvarende ssgr. m. sammen-,
kan (foruden de ndf. medtagne) nævnes:
tilsammen-binde, -bringe, -bøje, -drage,

-flette, -folde, -gro, -holde, -hæng, -hænge,
-høre, -kalde, -klemme, -koble, -komst,
-leve, -løb, -løbe, -presse, -rive, -rotte(lse),

-rulle, -smede, -smelte, -snøre, -støde, -sy,

-sætte, -træde, -trække, -vi(e), -vokse, -væve;
se ogs. vAph.(1772).III. -føje, v. vbs. -else

(vAph.(1764)). (glda. til sammen føwæ; jf.

sammenføje; nu næppe br.} I) i egl. bet.:

samle, forene (genstande), tilsammenføiede
Bræder.PWBalle.R.l30. jf. bet. 2: Jesus
Christus selv er hoved-hiørnestenen; I hvil-

ken den gandske bygning er tilsammenføyet
(1819: ssLmmeniøiet).Ephes.2.21(Chr.VI). 2)
uegl. ell. overf. Kongen (vilde) oprette en
nye Kiøbsted, som skulle tilsammenføyes
med Kiøhenhain. Slange.ChrIV403. især m.
h. t. personer: I skal være tilsammenføyede
(1819: forenede^ i det samme sind, og i den
samme mening.lCor.l.lO(Chr.VI). jf. sam-
menføje 2.2: hvad Gud har tilsammenføiet

(1907: sammenføjet^, skal Mennesket ikke

adskille. Matth.19. 6. Lad Himlen tilsammen-
føie os . . og intet Menneske skal adskille os.

Ing.EF.11.106. -læfffe, v. (ænyd. tilsam-

men legge; jf. sammenlægge) I) f * ej/Z. bet.:

lægge eU. bøje, folde noget sammen. vAph.

(1759). 2) (1. br.) i perf. part., som udtr. for

en (tænkt) sammentælling: sammenlagt; alt i

alt; tilsammentaget. han havde med en lang

Række Ord, som tilsammenlagt ophævede
hinandens Mening, svaret hende omtrentlig

benægtende. TomKri8t.Vi.38. Tilsammenlagt
giver de to Uddrag . . det fuldkomne Billede

af Indholdet i den paagældende Artikel.

Pol.*/itl939.13.sp.l. -tase, v. vist kun (jf.

sammentage 2 samt u. II. tage 9.4; nu 1. br.)

i part. tilsammentaget, i udtr. for sammen-
fatning, -lægning: i forening; tilsammen;

i alt; laget som helhed, (ofte i forb. som alt,

dette tilsammentaget). dette tilsammen-

taget har . . udslettet ethvert Begreb ora

Stat . . og kation. Molb.F.212. mine Penge
for dette og næste Aar . . ville beløbe sig til

500 Spesier . . tilsammentagne.7ia.s/r./yr./.

454. Bevægelsen i den samlede Strofe virker

— tilsammentaget — med anselig Fylde.

HBrix.TH.88.

87*
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til-sande, v. [-|San'8] vbs. -ing (s. d.).

(jf. oversande; især fagl.). I) trans.: dække

(helt) ell. (m. h. t. havn, vandløb olgn.) spærre

med et sandlag, sandrevler, (især i pass.).

(flodens) Seng er nu tihandet. JHage.Den
reneGeografie.(1833).156. (flyvesandet) tilstop-

pede Vigen, tilsandede Engene. Bergs.BR.7.

Lastdyrene styrter sammen (i ørkenen) og

dør og tiha.nåes. Bang. VI.236. Fartøjet var

helt tilsandet. Scheller.MarO. 2) intr.: dæk-

kes ell. spærres, tilstoppes (helt) af sand;

sande (IV2) til. Senere tilsandede Fregatten.

BerlTid.'/»1869.3.sp.2. D&H. -sanding,
en. [-|San'en,] vbs. til -sande; ogs. (jf. II.

Sanding 2) konkr., om (dækkende, spærrende)

sandlag, -revle, der er Grund til Frygt for, at

Kanalen skulde lukkes ved Tilsanding.

DagbVU1859.2.sp.2. Fjordens udstrømmen-
de Vand (vil) skylle Tilsandingen bort. Poi.

^Iil938.5.sp.5. -sanse, v. [-isan'sa] 4>
stramme (knob, stik olgn.); sanse til (se u.

II. sansej. Funch.MarO.1.66. Bardenfl.Søm.

11.59. t -sat, en (Moth.SUS) ell. et (LTid.

1742.741). (jf. Tilsæt; d. s. s. Tilsats 2.

Rostgaard.Lex.T34c. -sats, en ell. t et

(Lfid.n28.460). flt. -er ell. f -e (Amberg.).

(efter ty. zusatz (se Zusatzj; sml. -sat, -sæt,

-sætning) I) f *^ indsats (i spil). JBaden.
FrO. (se u. I. Pas slutn.). 2) hvad der til-

sættes, tilføres; det, hvormed noget udvides,

forøges; tilskud; tillæg; spec. i flg. anv.: 2.1)

(jf. Sats 2.2; især fagl. (fys., kern., apot.),

nu delvis foræld., jf. VSO.) stof, hvormed
noget opblandes ell. suppleres (for at gøre det

bedre skikket til brug), endeel (af mønten)

var fiint Sølf uden nogen saa kaldet Tilsatz.

8lange.ChrIV.685. der blev hældt mig varmt
01 med en Tilsats af Rom i Munden. Ziop-
penborg.Er.55. Ved Fremkaldelsen (af ma-
rinefotografler) maa man . . bruge en rigelig

Tilsats af Bromkalium for at undgaa Slør.

Stochholm.Foto.67. || billedl. denne Sødme
(o: at være digter) har mange bittre Tilsatser.

Blich.(1920).V111.118. Charmen ved (Re-

nans) Ungdomserindringer beror paa, at Op-
levelsen er taget med hele sin Duft og Smag,
gerne med en Tilsats af Voesi. Rubow.P.95.

2.2) (fagl.) om hvad der føjes til noget for at

forlænge, udbygge det; jf.: Stemmebaandene
. . danne det egentlig tonegivende Organ,
medens Svælget og Mundhulen fungere som
1 ilsatsx ør. Paulsen.1.487 (jf. Ansatsrørj.

||

spec. (jf. u. Tilsætning 3.1 ; snedk.) om for-

længelse til møbel, bræt olgn. vAph.(1759).
Sofaen (blev) for smal til min Broder og
mig. Men saa lavede Snedker og Sadel-

mager en „Tilsats", en Slags polstret Bænk,
med to Ben paa Hængsler, saa de kunde
slaas sammen. Med dette Apparat kom-
pletteredes Sofaens Bredde. ChKjerulf.GU.38.
2.3) (nu 1. br.) om mundtlig ell. skriftlig til-

føjelse til noget. Tilsats til gamle Skrifter

(o: interpolation). vAph.(1759). (I) kan for-

tælle os hvad der er sandt, og hvad der er

Tilsats af Rygtet.Blich.(1920).XI.6. Rubow.
SmaakritiskeStudier.(1935).34.

||
(gram., for-

æld.:) Ejestedordene udtrykkes (i finsk) ved
Endetilsatser.i2asÅ;./.i9. -se, v. vbs. jf.

Tilsyn. (;/. æda. til se (DGL.I.35) samt se

til u. se 11.16) I) t ^o?''« tilskuer. Tilsee til

Sipillet. vAph.(1764). jf.: tilséer . . Er en
tilskuer. Moth.S84. 2) (jf. overse 1.4; især UJj

gøre til genstand for (kontrolerende) opmærk-
10 somhed, tilsyn. 2.1) som udtr. for udøvelse af

kontrol: holde øje med; overvaage; inspicere.

han gik paa Holmen for at tilse Flaadens
JJdmstning.RJHolm.DanmarksHist.II.(1884).
14. Provsten har mange Kirker at tilse.

D&H. Kammerraaden holdt en Avlskarl til

at bestyre Jorden, men tilsaa selv Folkene
dsig\ig.AarbSorø.l924.75.

\\
(nu næppe br.)

i forb. m. præp. med. Kongen . , fandt sig

(ikke) opfordret til . . nu at tilsee med
20 Anlæg af Grændse-Befæstninger, til hvilke

han selv havde udkastet 'Planer. Mall.SA.6.

VSO.
II (jf. paasej styrende en bisætn. (især

at-sætn.). DL.2—7—2. Jeg paalægger Dem
det , . at tilsee, at han faaer alle muelige
Beqvemmeligheder. PAHeib.I.213. forvalte-

ren red rundt for at tilse, at folkene bestilte,

hvad de skulde
\ 2.2) som udtr. for omsorg,

pleje, røgt; nu især om læge: aflægge besøg

hos en patient for at erfare, studere hans til-

30 stand. Hun erfor, at en fransk Apoteker i

Lægens Fraværelse tilsaa O. Brandes.IX.28.
(den unge pige) kom i Huset hos en kvinde-

lig Slægtning. Jeg (o: hendes formynder) til-

saa hende fra Tid til anden. Esm. 1.200. Søn-

dag Morgen gik Folk omkring paa Kirke-

gaarden og tilsaa Gravene.NSvends.H.88.

2.3) (sj.) m. perf. part. som obj.-præd.: sørge

for udførelsen af noget, (jeg) skulde fuldføre

den historisk-nautiske Beskrivelse af Reisen,

40 og tilsee den illustreret med nogle Tegninger.

StBille.Gal.I.vii. -sejle, v. [-jSai'Ia] vbs.

-ing (VSO. Pol.'/il928.8.sp.l). (ænyd. til-

segle, jf. oldn. vbs. tilsigling) sejle hen til

et sted. vAph.(1764). Amberg. især i præs.

part. tilsejlende ((f) tilsej lendes). Moth.T
111. Et tilseilende Skib.FS'O. en tilsejlende

hjælpehær. ^OZr.Z)H./.i99. || i forb. komme
tilsejlende. Siden kom 4. af (svenskernes)

andre største Skibe tilseglendes dennem til

5oBistand.Slange.ChrIV1238. VSO. PolitiE.

^''/iol923.3. -sende, v. [-[Sæn'a] vbs. -else

(s. d.) ell. -ing (s. d.). {ænyd. d. s.; jf.

-skikke; især Cp) sende (noget) til en. (pro-

vianten) maatte iligen tilsendes. Holb.DH.II.
258. PEMilll.*369f. Jeg blev dem (o: pen-

gene) tilsendt. Cit.l822.(AarbVends.l945.115).

den os . . tilsendte Yeksel. Ludv. m. h. t. blik:

Majoren tilsendte ham et sønderknusende

'Blik.VKorfitsen.EV46.
\\

(højtid.) i videre

60 (uegl.) anv., m. h. t. en guddoms, skæbnens

tilskikkelser, gaver olgn. *Gud give os Lykke
og gode Raad,

|
Sin Naades Lys os tilsende!

SalmHj.51.1. *Trængsel dig tilsendes. /SfuJ.

38. *Naadens Aand,
|
Som os vor Herre til-
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sender. Grundtv.SS.111.375. -»endelse, en.

[-isæn'alsa] flt. -r. vbs. til -sende (jf. -sending^.

Amberg. Ludv. \\ ogs. (nu sj.) konkr., om hvad
der tilsendes; forsendelse. En Digter som
Oehlenschlåger maatte vel ofte have mod-
taget slige Tilsendelser fra unge Begyndere.
Hauch.MfB.246. HCAnd.BCÆ.II.lOS. jf.:

mine Pengetilsendelser. Rask. Br. 1. 437.

-sending, en. [-isæn'eq,] flt. -er. vbs. til

-sende (jf. -sendelse). D&É. || ogs. (nu sj.)

konkr., om hvad der tilsendes. Mange (af
mine slægtninge) fik trende Gange om Aaret
Tilsendinger (af frugt).Tauber.Dagb.l7.

til-side, adv. se u. I. Side 7. tilside-
drage, V. [-|draJqa] (nu sj.) drage, trække

(et forhæng, tæppe olgn.) til side. Nu kom
Opstanden den 10 August, og kuldkastede
Thronen; (ej heller) fra denne Catastrophe
er P'orhænget . . tilsidedraget. 2Ea/i&.£./Tri92.

-lægge, t'. (nu sj.) lægge til side; hen-

lægge; ogs.: borlgemme, forlægge (D&H.);
især uegl. Klagen (bør) undersøges før den
tilsidelægges.Jofcsfioj/e.///.For<. Sprogbrugen
har . . sit levende Grundprincip i Sprogets
Aand; og hvad denne ei forkaster, kan ikke
siges at være . . uddødt i Sproget, om det
endog skulde være tilsidelagt og glemt i

Aarhundreder. Molb.NTidsskr.IV.611. -sæt-
te, V. (ogs. skrevet i to ell. tre ord: tilside

sætte, til side sætte^. vbs. -else (s. d.). (jf.

sætte til side u. I. Side 7.1-3^. I) t se bort

fra; afstaa fra; undtage, dette Mord (paa
Cæsar er) en Plet udi (Brutus's) Levnet,
som aldrig kand aftoes. I det øvrige, naar
man tilside sætter dette, kand man ikke sige,

at hans (o: Brutus's) Tale er ilde grundet.
Holb.Ep.IV.89. Hvad har jeg giort, naar
man mit Skrift tilsidesætter,

|
Som jeg maa

takke for, at jeg Landflygtig h\ey ? Falst.Ovid.

30.
II

i part. tilsidesat; navnlig i forb. som
dette tilsidesat, bortset fra dette; dette

ikke medregnet, det endog tilsidcsatt, at jeg

ikke kan holde det for aldeeles afgjort . . saa
betreffer denne Hindring . . kun en Deel
af vor uoplyste Almue. Ew. (1914). V 177.
Dog! politiske Betragtninger tilsidesatte, er

Stykket i sig selv svagt. JBaden.(KritiskJour-
nal. 1772. 379). ChMourier. Brød. (1821). 44.

spøg tilsidesat, se 1. Spøg 2.a slutn. 2) QP

sætte sig ud over; lade haant om; negligere;

ikke bekymre sig om ell. ænse noget (især:

paabud, regler, (passende ell. sømmelige) fø-
lelser olgn.). Erfarenhed viser . . at det
undertiden regnes til Fornuft og Skiønsom-
hed at tilside sætte Regler og Formaliteter,
Holb.Ep.lV.348. »Du understaaer dig at
tilsidesætte

|
Den Agtelse, du skylder mig.

OehUX.168. LCNiel8.OA.161.
|| f m. h. t.

dom: omstøde; underkende. Sorenskriverens
Aet og Dom . . skulde være som ugiort, død,
magtesløs og tilsidesat. .S7ompe.//..329. 3) CP

give en mindre fremskudt plads; sætte i anden
række; forsømme; (op)ofre. de nu levende
(vil ikke) tilside sette deres Vinding og For-

deel for Posteritetens Nytte og Nødvendig-
hed. OeconT. 77.97. Fiskeriet er nu for det
meste tilsidesat; man lægger sig mere efter

Agerhiuget.JHLars.HA.1.180. (hun) beteg-
nede ham de Sangere og Sangerinder, hvis
Talent var tilsidesat af Direktionen. /Scftand.

TF.II.248.
II
nu især m. h. t. person: (med

urette) forbigaa; overse; vrage; skyde til side.

Amberg. en Elsker har troet sig . . tilside-

10 sat for en \y\±e\\gexe.Blich.(1920).V11.115.
Ægtemanden kan beskikkes til Værge eller

Kurator for Hustruen, saaledes at den fødte

Værge herved kan tilsidesættes. JurForwuiar-
bog.^9. (dette har) ladt ham føle sig tilsidesat

og overset. HBrix.AP. 1. 204. -sættelig,
adj. (sj.) som kan ell. bør negligeres ell. for-

sømmes; ligegyldig; uvæsentlig, en Del Krise-

forslag forelagte af de forskellige Partier,

mest kendte, men derfor . . ikke tilsidesætte-

20 lige Tmg.EBrand.(PoU^/itl927.11.sp.l). sa.

(smst.*''U1930.8.sp.6). jf.: Flere af Egnens
store Gaardejere . . havde den største Lyst
til med utilsidesættelig Værdighed at

skride ind her og faa dette Dyrplageri ior-

hudt.JVJens.NH.30. Qp -sættelse, en. flt.

(i bet. 2) -r. I ) vbs. til -sætte 2. Gud . . naaer
et større Gode med et mindres Tilsidesæt-

telse. £i/sc/i.PMBret;.i53. christelige Hus-
fædre pleie deres legemlige Sundhed med en

30 Tilsidesættelse af al aandelig Omsorg. Bagges.

L.I.86. tilsidesættelse af en instruks, et

reglement j 2) vbs. til -sætte 3. Amberg. (du)

meente at kunne klage over Kulde eller Til-

sidesættelse i dit li']em.Mynst.(Sibb.I.ii).

en urokkelig Selvfølelse . . holdt mig oppe
under enhver Tilsidesættelse. JFibiger.Liv.
38. TDitlevsen.DenfuldeFrihed.(1944).146.

til-sidst, adv. se IL sidst 4.

tilsige, v. ['tel|siJ(q)3] vbs. -else (s. d.)

40 ell. (t) -ende ^Fornuftens Tilsigende. 5pec-

tator.204. smst.337.424) ell. (dial.) -ning (i

bet. 3: UfF.), jf. Tilsagn, (glda. tilsighæ,

tiil syæ (Rimkr.), fsv. til sigliia, til sæghia;

jf. sige til u. IL sige 27 samt ansige)

1) (nu næppe i rigsspr.) fore sige; dik-
tere (til nedskrivning). Cramer.(JySaml.4R.
11.467). *i Aandens Rige

|
Pennen kun har

Trællekaar:
|
Kun som Mundene tilsige,

|

Skriver-Pennen staar og ga.a.r. Grundtv.PS.

50 VIII.560. tilsige en noget i pennen, se I.

Pen 2.3.

2) fremsætte en ytring, meddelelse;
erklære; sige; meddele; forkynde. 2.1)

(nu sj.) i egl. bet., m. person-subj.: meddele;

forkynde. DL.6—21—3 (se u. personlig l.i^.

hånd . . tilsagde mig det (1871: han har
sagt mig det). Es.38.15(Chr.Vl). Stifteren

af den Stamme Tanga blef saa forbittredt,

at hånd , . Kongen i Corea ved en He-
60 rold lod en Krig tiliiige.Pflug.DP.538. tilsige

TTast.vAph.(1759). m. h. t. befaling, kom-
mando: Commandeuren, naar Canonen er

stillet, tilsiger: . . Giv Fyhr. Cit.l771.(Sø-

krig8A.*QqqP). 2.2) (især [Q) i videre anv.,
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m. tings-subj. enhver Deres Mine tilsiger

mig BiidAå.Mall.(1787).43. Adskillige Lov-
bestemmelser, i Forbindelse med Sagens
Natur, tilsige . . at Danske Lov . . maa
tjene til Regel (i saadanne tilfælde). ASØr-
sted.Haandb.1.4. (arbejdernes) Lønninger (er)

gaaet mere ned, end Pristallet tilsiger. PoL
*/tl927.1.sp.6.

II
navnlig m. h. t. hvad ens

tanker, følelser ell. omstændighederne med-
deler, foreskriver ell. tilraader, tilskynder til.

nu troer jeg slet intet, uden hvad min For-

nuft tilsiiger mig, at jeg skal troe. Holb.

UHH.II.7. Jeg har . . endnu intet seet

deraf men min Geist tilsiger mig at jeg faaer

alt saadant at see.sa.Usynl.il. 2. Sørgeligt

. . om ikke Eders egne Følelser tilsagde, til-

raabte Eder (det) .Engelst.Nat.226. En hem-
melig Anelse tilsagde mig, at det vilde skee.

Levin, hans Hjerte tilsagde ham at give

noget bort. Steincke.Tegnestifter.(1938).24.

3) O beordre; paabyde; især: give ordre

til at indfinde sig (for at deltage i et arbejde,

et møde, en festlighed olgn.). Moth.S186. 3.1)

m. h. t. person, (skibsfolkene) skulle . . kom-
me til Skibs igien . . naar Skipperen dem
tilsiger.Z)L.#—i—S. Nogle Dage efter Til-

bagekomsten blev Jacob tilsagt til at møde
hos Politichefen. (toWsc/iw.7.353. den For-

urettede tilsiges til Retsmøder, som han kan
have Interesse i at oyeiydSTe.Hurwitz.S.290.

spec. om indbydelse til audiens, taffel olgn.:

Ing.EF.XIII.127. jeg (nød) den Ære at

blive tilsagt til det kongelige Taffel. 77C^nd.
ML.356. WBauditz.Livserindringer.(1903).12
(se u. ansige 2). 3.2) m. h. t. ting ell. forhold.

Sammenringning maae beroe, indtil Præsten
tilsiger den. Balle.P. 1.234. det første, han
saa i (avisen), var — Hofsorg tilsagt fra i

Morgen af i tre Vger. Fich.D.220. (varerne)

skulde . . afleveres paa forskjellige Opsam-
lingssteder og derfra ved tilsagte Ægter fores

til de tydske Magasiner. Le/jm.77.2S6. D&H.
II

(nu sj.) m. h. t. møde: beramme; fast-

sætte, saa traadte han . . frem i det tilsagte

Møde (o: et valgmøde). Goldschm.Y.481. VSO.
D&H.

4) ^O, højtid.) afgive løfte om; love.

Jeg . . lover og tilsiger, at jeg med al Troe-
skab vil forrestaa dette . . Embede. 7)L.

2—9—4. *Jeg fordrer opfyldt,
|
Hvad der

er tilsagt. Boye.Erik.152. Kupéopvarmning
om Vinteren kan (i personførende godstog)

ikke tilsiges. DSB.OrdreM.61. Saa tilsiger jeg
dig alle dine Synders naadige Forladelse i

Faderens og Sønnens og den Helligaands
'N&vn. Ritualer.(1912).29. f "*• refl. hensobj.:

Mand tilsiger sig meget Got af dette Verk.
LTid.1724.273.

\\
(nu sj.) love en sin datter

(myndling) som brud. Hendis Fader har til-

sagt mig hende. KomGrønneg.II.436. *han i

Troernes Land ham engang havde lovet og
tilsagt

I
Pigen tilægte.Wilst.Od.IVv.6. MO.

D&H.
Tilsige-karl, en. [3.i] (foræld.) karl

(hos postholderen), der tilsagde de rejsende

til (post)befordring; tilsigelsesbud. Schand.O.
1.16.

Til-siselse, en. [-isiJqalsa] flt. -r. (glda.

tilsighelse, telseyelsæ; jf. Tilsagn) vbs. til

tilsige. I) (nu kun dial.) til tilsige 1: diktat,

(vi) skrev efter Forskrift og Tilsigelse.

Oversk.L.51. (visen) maa (være) optegnet af

en dansk efter en Normands Sang eller Tilsi-

10 gelse.SvGrundtv.(DgF.III.308). CReimer.NB.
373. 2) (nu 1. br.) til tilsige 2. 2.1) om med-
delelse, forkyndelse; spec. om kommando:
Cit.l771.(SøkrigsA.^Qqq4v). Tilsigelsen: „Ma-
ven hem." Hospitalstidende. 1936.78. 2.2) om
indskydelse, tilskyndelse, efter Fornuftens Til-

sigelse . Lodde. (Skuesp. IV. 319). Sibb.Moral-
philosophie.(1878).86. 3) (især emb.) til til-

sige 3: paabud, opfordring (om at indfinde

sig); indkaldelse (1); ogs. konkr., om den
20 skrevne, trykte meddelelse herom. Moth.S188.

samtUge Lods-Eicre (skal) være pligtige . .

efter 3 eller 4 Dages Tilsigelse i Forveien,

at indfinde sig. Forordn.''/d781.§30. „hvad
er det for et Papir?" „En Tilsigelse til at
møde paa Politikammeret i Morgen Kl. 12",

sagde Betjenten. Bergfs.Filf. 77. intet Udvalg
(kan) sættes, naar noget af dets Medlemmer
ikke har faaet Tilsigelse. ForrFolketing.§8.

\\

om indbydelse til hoffet olgn. En Dag fik E,

30 med en rød Lakaj Tilsigelse til Middag (hos

kongen). Drachm.VT.20. Fra Hoffet udstedes
ikke Indbydelser i almindelig Forstand.

Man modtager en saakaldt Tilsigelse under-
tiden trykt men oftest mundtlig ved et høj-

rødt Bud om at give Møde. EGad.TT.127.

II
spec. (foræld.) om rekvirering af post-

befordring, naar Opsynsmændene (ved be-

fordringsvæsenet) komme til at oppebære de
fulde Tilsigelsespenge, skal de og selv be-

40 sørge Tilsigelserne. 7^orordn.*Vi75^4.^57.
||

hertil (nu 1. br.) Tilsigelses-brev, -gebyr,

-mand, -ordre, -seddel samt (jf. ovf. 1. 36;
foræld.) -bud, -kontor, -penge. 4) (nu 1. br.,

jf.: „Sieldent i nyere Skrifter." VSO.) til

tilsige 4: løfte; tilsagn. Kofoed-Hansen. L.

127. Tilsigelsen af Syndernes Forladelse.

Katek.§114. i forb. m. objektiv gen.: det

forjette Lands Tilsigelse. LTid.l722.Nr.8.7.

-sigte, V. (til lY sigte^ i) (nu kun m.

50 overgang til bet. 2) have et punkt, en gen-

stand som maal for en bevægelse; vist kun i

perf. part. *ei Lynet fremsendes
|
Af Skyen

saa rask, som Skibladner gaaer ind
|

I til-

sigtet Havn. Pram.Stærk.262. For at komme
ind i det tilsigtede Værelse, maatte jeg

først forbi Køkkenet. Blich.(1920).XXVII.
165. uegl.: Min Tankestrøm forslog mig for

langt fra det tilsigtede M.?iSil.Rahb.(MO.).

2) CP have som formaal, opgave; stræbe imod;

60 tage sigte paa; have for øje. Ghristendommen
tilsigter Menneskeslægtens hoiest mulige

Forædling. Ørs<.77.204. det lykkes ikke Dig-

teren ret at gøre et komisk Indtryk, hvor

han tilsigter det. Brandes.X.283. jeg til-
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sigtede og . . gennemførte Besparelsen af en

St&tsndgift. JacAnd.Er.II.272.
||

part. til-

sigtet anv. som adj. den tilsigtede Virkning.

Engelst.Nat.220. S. gav hurtig den tilsigtede

Kompliment en anden Vending. Goldschm.

IV289. D&H. (sj.) om noget konkr.: Den
nederste Deel af (domkirkens) to tilsigtede

(o: projekterede) høie Taarne finder man op-

bygget. Ørs<.7X. 65. 3) (nu 1. br.) hentyde til;

sigte til. Forstaaer Nogen . . ikke strax,

hvad jeg her siger og tilsigter. iLierA:.X//.

304. især i perf. part. anv. som adj.: Maaskee
er De ikke den tilsigtede Recensent. PAHeib.
R.11.295. dersom det Tilsigtede var af en
reent ubetydelig . . Art, vilde . . Intet være
næ\net.Cit.l876.(KirkehistSaml.6R.III.100).

(O -sikre, v. vbs. -ing (Goldschm.YlOl.
Pont.LP.V13). ijf. ty. zusichern) give sikker-

hed for; garantere; sikre (2.3). (den) aarlige

Understøttelse han . . tilsikkrede Schiller.

0rst.VI.69. jeg tilsikrer Dem hurtigste og
omhyggeligste Udførelse. Lttdv. (nu sj.) m.

refl. hensobj.: tilsikkre sig Venners Troskab.

NTreschow.(VSO.).
\\

(sj.) m. tings-subj.

Skrifter, hvis Priis og Værd tilsikkrede en

stor Afsætning. PLMøH.B.245. -sian, et.

se Tilsyn, -sjakre, v. (nu 1. br.) m. refl.

hensobj.: erhverve ved at sjakre; sjakre sig

til. D&H. han har tilskakret sig — og,

om man vil, tilsnydt sig nogle Skillinger.

Bagges.DVIX.81. Amberg. Qj -sjofle, v.

[-i/o'fla] vbs. -ing. give en gemen, uanstændig
behandling (i skrift ell. tale); sjofle til. de
tykke Løgne, hvormed han tilsjofler det radi-

kale Venstre. RandersAmtstidende.**U1922. 2.

sp.l. han (har) gjort mig personlig til Gen-
stand for en Tilsjofling, der offentlig er ble-

ven betegnet som „nhørt". HarNiels.DeDan-
8kesVej.*(1938).63. -skaane, v. [-isgå^na]

{ætiyd. tiiskone (se II. skaane^; nu næppe
br.} give, skaffe (en noget); skaane (en no-

get) til. (andre) meente, at (enkedronnin-

gen) heller skulde vilde tilskaane sin Broder-

Søn . . end sin Faster-Søn, dette Partie.

Slange.ChrIV855. vor Hører . . tilskaanede

(eleverne) Kost og Ugepenge i Byen ved
sit udbredte og formaaende Bekendtskab.
Tauber.Dagb.37. -skade-komme, v.

f-|k<om'a] (især med., jur. ell. i avis-spr.)

Komme til skade (IV 3.2) ved uheld, ulykke

(kvæstelse olgn.). ved et Uheld tilskadekom 6
Personer. D&H. \\ især dels i part. tilskade-
kommen brugt som adj. S&B. Den Til-

skadekomne. Panum.672. et tilskadekommet
eller sygt \\u9,Åyx.LokomotivT.1942.134.sp.2.

Il
dels som vbs. Tilskadekomst. NatTid.

^*/,1908.Till.l.sp.3. LovNr.489'*/*1919.§56.
Tilskadekomst som Følge af Ulykkestil-

fælde. Regi. Nr. 109 **'»1934. §11. Ulykkestil-

fælde, Tilskadekomster. Pol.**/ul942.10.sp.3.

jf. Tilskadokomstpension. PoulAnd.OE.
757.-skakre, v. se tilsjakre. \ -skatte,
V. (jf. I. skatte 3 (og 11. skatte 2.3)) if. vur-

åering, væ.rdsættelse tilkende, (anerkendende)

tildele (en en vis betydning olgn.). en Plulo-

soph, som jeg nu tilskatter Rang næst efter

den største mig bekiendte Selvtænker . .

Immanuel K&nt. Bagges. L.1.371. -skifte,
V. {ænyd. d. s.; især jur., hist.) I) til III.

skifte 1.2(-3): tildele ved skifte. *Dannemarch
Et Paradis,

|
Blef dig Arfuelig tilskifftet.

Jernskæg.D.39. Valdemar (havde) i levende
Live tilskiftet dem hvad enhver især . .

foskulde a.Twe.Molb.EPl.8. VSO. MO. 2) til

III. skifte 3.1 : tilbytte (sig noget); især (i pass.

ell.) m. refl, hensobj.
\\ (jf. tiltuske; nu næppe

br.) m. h. t. vareudveksling (tuskhandel). De
ældste Slægter tilskiftede sig hinandens Vah-
TeT.OGuldb.VH.1.567. Vahrer skulde tilskif-

tes for Vahrer. srøs<.564. || m. h. t. mageskifte.

Borrebye.TF.567. Kongen havde tilskiftet

sig UilleTødholm.Nystrøm.S.19. -skikke,
V. vbs. -else (s. d.) ell. (1. br.) -ning (Am-

20 berg. VSO. i bet. 3: Cit.l737.(CNyrop.
Haandv.l2).RBerg.Snedkerlavet.(1904).172.).

(ænyd. d. s.) I) (jf. skikke l.(2-)3; nu (sj.)

emb., hist.) sætte, udpege (en person) til at

udføre et (officielt) hverv; beskikke (1.4). I

hvert almindeligt Hospital skal af Hospita-

lets Inspecteurer . . tilskikkis een god gud-
frygtig og vederhæftig Mand (til at) forre-

staa Hospitalet. 7)L.2—79—7. de, som vare
tilskikkede (1871: beskikkede^ til det ind-

so woh-oiieT.2Makk.6.21(Chr.VI). Nævnet skul-

de tilskikkes af to ansete Mænd fra (vedk.)

Syssel. DanmRigHist.il.114. 2) til skikke 3.2.

2.1) (jf. beskikke 2.i ; i rigsspr. nu 1. br., især

højtid.) sende (noget til en); tilsende, mener
du, at jeg nu ikke kunde bede min Fader,

at han skulde tilskikke mig mere end tolv

Legioner Engle? Matth.26.53. det mig til-

skikkede SkTiit.Holb.Ep.V166. *„Fuldt op
af Guld og Sølv Skatmesteren

|
Tilskikked

40 Eder nys!" — „Det kom for silde." Boye.

PS.11.37. jf. bet. 2.2: -»Hjælp du (o: gud) vil

tilskikke mig. SalmHj.18.4. Grundtv.SS.III.

504. 2.2) (jf. skikke 1.2 og 3.2 slutn.; i rigsspr.

nu CP, især relig.) bestemme, tildele, beskikke

(1.2) (en en vis lod (tilskikkelse)). Salmllus.

43.3(Kingo.SS.III.223 afvig.). *(jeg) tit med
Murren drikker

|
Den Kalk, du (o: gud) mig

tilskikker. iS'<orrn./S'7).7S7. han sagde, at hvad
Gud tilskikkede, det maatte de finde sig i.

50 SvGrundtv.FÆ.II .116. Kanskee det er til-

skikket, at jeg skal leve og døe i denne
\\yite.AntNiels.FL.I.42. i hvad Lykke Gud
den almægtige vil tilskikke eder. Alterbog.

460. CReimer.NB. 118. (sj.) m. præp. over:
Hvad der tilskikkes over Menneskene, synes

mangen Gang saa h&ardt. Mynst.Betr. 1.105.

3) (jf. -skue 2; foræld.) i udtr. m. lign. anv.

som omskikke 2, ni. h. t. (fremmede) haand-

vcerkssvende, der sendtes til lavsmestrene for

60 at faa arbejde, derefter tilskikkes de Behøv-
lede Svenne. Cit.l737.(CNyrop.Haandv.l6).
Cit.l781.(RRerg.Snedkerlavet.(1904).175). den
gamle Omskikning , . er bortfaldet. Den . .

var i lange Tider blevet omgaaet af Mestrene
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paa den Maade, at de laante de dem til-

skikkede Svende ud til andre Mestre, srwsf.

173. -skikkelse, en. flt. -r. {ænyd. d. s.)

spec. (i rigsspr. især CP, relig.) til tilskikke

2.2: det forhold, at gud, skæbnen tilskikker

en noget; især: hvad der (navnlig af mod-
gang, prøvelse, sorg, ulykke) tilskikkes en (af
gud, skæbnen); skæbnebestemt hændelse, lod;

skæbne; ofte i forb. livets (FrNiels.(Bi

venskabsytring olgn. Tak gode Rahbek, for

. . Dit Brev . . Meget takker jeg Dig for Din
venlige Tilskrift angaaende min lange Fra-
værelse fra Bakkehuset. Heib.(FruHeib.HG.
460). ADJørg.Br.l82. Nogen Tid efter sendte
jeg hende da min Etik med en Tilskrift.

Høffd.Erindringer.(1928).200. Dedikations-
exemplarer ejer altid fremfor alle andre et

særligt værd . . tilskriftens værdi afhænger
skopFr.Nielsen.(1911).327). Elkjær.NT.61), i_o af dens længde, indhold og personen den er
skæbnens (NyerupRahb.II.115. Drachm.F.
1.373) tilskikkelser ell. (til dels ogs.

talespr.) (en) forsynets, himlens, skæb-
nens tilskikkelse olgn. denne Tilskikkelse

efter Guds for mig skiulte YMe.CPItothe.
MQ.I.162. hver (guds) Tilskikkelse over
dem, der haabe paa h.Sim.Mynst.Præd.(1815).
79. Nu synes det mig ligesom at være Him-
lens Tilskikkelse, at jeg er kommen til

dette Sted og har lært Hr. Conradsens Dat-
ter at k]ende.Hrz.I.197. *hver Tilskikkelse

af Sorg og Lyst,
|
Hver Tilstand, som af

Skjæbnen ny beredes,
|
Mig og mit Hjerte

danner SinåeT\eåes.PalM.AdamH.I.213. og
dog deelte de Uskyldige Lod med de Skyldige.
Det var en Tilskikkelse, vil Du maaskee
sige, ingen StTa,i.Kierk.II.309. Han var vant
til at finde sig i Skæbnens Tilskikkelser uden
at kny. Pont.Sk.150. ved en underlig Skæb
nens Tilskikkelse modtog han samme Dag 30 UFS.20

rettet til.Plesner.B.42. om brevoverskrift med
adressatens navn olgn.: De river febrilsk

Konvoluten op, læser Tilskriften og de sid-

ste Linjer, men saa putter de Brevet ned i

Lommen . . for at læse det i Ensomhed.
Pol.''/1x1927.9.sp. 3. 2) (nu sj.) til -skrive

2.1 : det at dedicere et litterært arbejde til en;
især: trykt (ell. skreven) tilegnelse; dedika-
tion. PSchulz.DS.Dedic. En troe Tieners . .

20 ukonstlede Roes skulde fornøie mig mere,
end en Tilskrift eller anden Lovtale. JSneed.
VI.382. Bagges.L.II.242. VSO. MO. 3)
(1. br.) til -skrive 3: skriftlig tilføjelse; efter-

skrift. D&H. t3 -skrige, v. [-isgriJq^a]

skrige (noget) til en; tilraabe (højt, skrigende).

Kongen haver og en Ære-Titel, hvilken de,

i det hånd drikker, ham tilskrige. P/?Mgf.Z)P.

1089. Ørst.(0ehl.Br.III.7). jeg (kan) ikke
lide at blive tilskreget på afstand, jff^or^ø.

(et brev).CSPet.Litt.697. O -skodde, v.

[-|Sg{i)8(')9] m. h. t. en bygning(s vindue, dør):

tillukke med skodder; lukke skodderne til for;

især med forestilling om tæt, varig tillukning,

ogs. hindring af adgang olgn. (oftest i perf.

part.). Alle Butiksvinduer ere tilskoddede.
LFeilb.HolbergsTræ.(1882).86. de tilskoddede
Butikker . . fortalte om Menneskenes (hellig-

dagshvile).Pont.LP.II.57. Han laa i en til-

tilskrive, V. [itel|Sgri'v8] præt. til-

skrev; part. tilskrevet, vbs. -else ell. -mug
(s. d.), jf. Tilskrift, (ænyd. d. s.)

I) (m, især højtid., emb.) skrive (noget)

til (en); skrive (en noget) til; meddele
skriftlig (pr. brev), om Tiid og Stund,
Brødre, have I ikke behov, at Eder tilskrives

(1907: at der skrives til eåeT).lThes.5.1.

*han omsider ham tilskrev
I

Et meget
skoddet Seng, bygget af svære Planker. 40 høfligt . . Brev. Wess.197. Min Moder har jeg
ThøgLars.(IslSagaer.III.283). man tilskod

der Logen.UnivProgr.1942. 1. 70. o -skov-
le, V. [-|Sg(ou'la] vbs. -ing (Amberg.). fylde

(en fure, et hul i jorden) ved at skovle jord
deri; skovle til. smst. VSO. Andres.Klitf.283.

-skrabe, v. [-|sgra'ba] vbs. -ning (Ing
Bygn.l942.235.sp.2). ^ tildanne, tilpasse (et

lejes dele) ved skrabning. SmedeMaskinarb.
297. DaEngTeknO. -skrift, en ell. (tid-

ligere) et (LTid.l743.107. Reiser.III.431). 50

flt. -er. (ænyd. d. s. (i bet. 2); vbs. til -skrive)

I) til -skrive 1: hvad der tilskrives en; skrift-

lig meddelelse; privat ell. (jf. VSO.) embeds-
mæssig skrivelse; brev. Leth.(1800). *Et ven-
ligt Svar jeg haaber fuldt og fast

|
Paa

denne Tilskrift af mit fulde Éieite. Bagges.
SkR.221. At underrettes om noget ved en
Tilskrift fra Øvrigheden. FS'O. Til de andre
Kollegier (end Tyske Kancelli) skrev man

endnu ikke tilskrevet dette. Winth.VIII.171.
Amtet har under 2den d. M. tilskrevet mig
svaledes. Hylling.HJ.352. JPJac.1.223.

\\ (jf.

bet. 2.\) til skrive 4.3: (digtets overskrift er)

en skælmsk Henvendelse til Jomfruen selv,

hvilket tilkendegiver, at hele Digtet er til-

skrevet hende edene.IIBrix.AP.I.197.

2) ad skriftlig vej (ved at skrive) skaffe,

yde en noget. jf. skrive sp. 908^"^ (909*):

*(den moraliserende forfatter) Maa under-
kaste sig og Moralisters Skiæbne;

|
Det er

ved Pennen at tilskrive sig Fortred. fioiJ.

Skiemt.DP. spec. m. flg. anv.: 2.1) ^„siel-

dent". VSO.; nu næppe br.) tilegne (en et

litterært arbejde); dedicere. De Høyædle og
Velbyrdige Herrer Friderich Rostgaard • .

Og Christian Reitzer . . Tilskrives Denne
ringe Oveisættelse. Falst.0vid.a2^. Corneille,

Forfatter af Cinna, tilskriver underdanigst
paa Tysk, men modtog ofte Tilskrifter paa 60 denne Cinna til Hr. Montauron, Kongens
Dansk. AFriis.BD.II.88.

\\ nu næsten kun
(især CP ; uden skarp adskillelse fra bet. 2 og B)
om en til modtageren rettet (mere personlig)
ytring ell. meddelelse, en personlig hilsen,

Ga.sseTer.JSneed.IX.139. MO. 2.2) (især jur.

ell. emb.) overdrage (en noget) ved en
skriftlig erklæring (testamente, skøde).

AntNiels.LL.181. Bondemanden gjorde Te-
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staraente og tilskrev ham alt, hvad han
ejede og havde efter hans Død. SvGrundtv.
FÆ.I.220. (en) „Forskrivelse og sidste Vil-

lie", hvorved (Holberg) tilskriver Akademiet
. . selve Ba.Toniet.EhrencrM.F.X.12.

3) tilføje (indføje, indføre) et skrevet
notat olgn.; skrive noget (til) som en til-

føjelse. Oprindelig indeholdt hans kronike
ikke mere end dette; senere blev der til-

skrevet et (nyt) stykke. AOlr.DH.1.225. Også
exemplarer med tilskrevne bemærkninger
af andre kendte og fremragende personer
kan have værdi. Piesner.jB.43. || spec. (jf.

bet. 4.1 ; T, niods. afskrive 2, fraskrive 1.2J
m. h. t. regnskab, varefortegnelse i kreditoplag

olgn.: indføre i et regnskab, et register olgn.;

spec: indføre (tilkommende varer) i et kredit-

oplag(s varefortegnelse). Hage.^841. Bek.Nr.60
^*ltl938. ethvert kontant Indestaaende paa
Konto i en Bank . . ind. de i vedkommende
Pengeinstituts Bøger tilskrevne Renter. Lou
Nr.352"'il942.§27.

4) (især Qpj give (skriftligt) udtryk for, at

noget maa henføres til, hidrører fra en (an-
den) person olgn. 4.1) (mindre br.) skrive,
notere (en udgiftspost) paa ens regning;
afkræve (en) betaling for (noget). Kirke-
værgerne (maa) ingen videre Omkostning
paa Rejser, eller andet, Kirken tilskrive.

DL.2—22—55. 4.2) (jf. bet. 4.3) tillægge
(en person ell. ting noget, visse gode ell. daar-

lige egenskaber olgn.). Juno: „Hør Paris! at

tvile om min Skiønhed frem for alle andre
Gudinder, er at tilskrive Jupiter en slet

gonV Holb.Ul.Prol. Forpligtelse til Dyd og
Guds-Frygt er det store Fortrin, som jeg

tilskriver Mennesket. Eilsch.PhilBrev.29. Man
. . tilskrev ham Planer og Hensigter, som
han aldrig havde ha,\t. PAIIeib.II.il. (jf.
bet. 4.3^ m. h. t. skyld olgn.: tilskrive (en)

skylden (D&H. Ludv.), ansvaret, æren
for noget. || spec. (jf. bet. å.s) som udtryk

for, at et litterært arbejde, et kunstværk hen-

føres til en person som dets ophav (forfatter,

mester); i alm. med tings-obj. samt person-
betegnelse som hensobj. ell. (sjældnere) med
præp. til. de Bøger, som Chrysostomo
urettelig tihkriyes. LTid.l720.Nr.24.3. Denne
gamle markante Rhytme . . kaldte Græ-
kerne „Loven", Nomos, og de tilskrev den
til Terpandros fra Leshos. Wanscher.(Tilsk.
1927.1.198). 4.3) (jf. bet. 4.a (slutn.) og til-

regne^ med tings-obj. og hensobj. ell. (sjæld-
nere) præp. til: (mene at) finde grun-
den til et vist forhold(s tilstedeværelse) i

et andet forhold, en (personlig) egenskab,
virksomhed olgn.; især m. h. t. noget gunstigt,

ønskeligt: (have at) takke for. Var det kun
saaledes beskaffet, at min Madame var stun-
dum bedrøvet, stundum glad, saa kunde
Mand tilskrive Blodet og Væskerne saadant.
lIolb.Vgs.1.2. Jeg har dig at tilskrive baade
mit Liv og min Veliærdt.sa.Pants.l .3. for-

underlige Begivenheder, hvilke Menneskene

ikke kunne tilskrive Tiliældet.Mynst.Betr.

1.53. De vil tale med mig? Hvilken gunstig
Stjerne tør jeg tilskrive denne Lykke? Setft.

KS.60. der stode Taarer i hans Øine. Jeg
tilskrev dem Musikkens Magt. Blich.(1920).
XVIII.164. Winth.Fort.121. jf. tilskrive en
æren for (u. bet. 4.2): Hvad er Philet, at han
dristig tilskriver sig Statens Flor? Ew.(1914).
11.113. jf. flg. bet.-gruppe: Hendes Forvirring

10 undgik ham ikke ; men han tilskrev den blot

(grevens) Besøg. Gylb.Novel.II.189. || m. h. t.

noget uønsket: give skylden for. adskillige

have tilskrevet saadant enten til Ladhed,
til Forsømmelse eller andre Asns&ger.Holb.
Ep.Yd. spec. i forb. tilskrive sig selv
noget: opfyld min Bøn, eller tilskriv Dig selv

Følgerne af Dit kis\?Lg\Hauch.GM.379. han
(kunde) ikke andet end tilskrive sig selv

al den . . Soig. Winth.NDigtn.144. S&B.
20 D&H.

Til-skrivelse (se bet. 1) ell. (oftere)

•skrivning, en. [-isgri'valsa, -|sgriWnert]

flt. -(e)r. {ænyd. tilskrivelse) vbs. til tilskrive.

I) (1. br.) til tilskrive 1; ogs. m. mere konkr.

bet., om noget tilskrevet; tilskrift (1). i en Til-

skrivelse bevidnede (vi) Dem vor uskrøm-
tede Agtelse. Cit.l807.(CLStrøm.U.104). 2)
(?iu næppe br.) til tilskrive 2(i), om tilegnelse,

dedikation. vAph.(1764). 3) (m ell. Y) til til-

se skrive 3. Til- og Fraskrivning.//a(/e.'542.
||

i mere konkr. bet., om skreven tilføjelse, (han)
viste hr. Petersen enkelte tilskrivninger i

lærebogen. Hjortø.FS.51. 4) CB til tilskrive

4(2). vAph.(1764). Tilskrivningen af Frede-
riksborgmusæets Ewald-statuette til Abild-

gård beror jo kun på gætning. KunstmusA.
1916.105. Man har antaget selve Fidias for

Værkets Skaber, og Sandsynligheden for

Tilskrivningens Rigtighed er stor. Tilsk.1937.

40 7.67. -skrne, v. [-|sgru?a] vbs. -ning. (især

fagl.) skrue (noget) til (ell. i) ell. skrue til

(ell. i) for (noget), med forestilling om luk-

ning ell. fastgørelse, (især i perf. part. brugt

som adj.). Jeg fører min gode Madkurv med
mig, og denne tilskruede Flaske (0: med
skrueprop) hænger . . ved min Saddel. BieAi.

DQ.III.107. En Kistes Tilskruning.FSO.
HFB.1936.99. -skud, et ell. (nu dial.) en
(Slange.ChrlV539.561. Feilb.). flt. d. s. ell.

50 t -de (Holb.Kh.l025. Penia.1806.277) ell.

t -der (LTid.1724.304). (ænyd. d. s.; vbs.

til -skyde; især emb. ell. Q3) hvad der til-

skydes (skydes til); bidrag; ydelse; især:

hvad der af en person ell. institution (jf.

Statstilskud^ ydes som økonomisk støtte,

pengebidrag (som tillæg til en forhaanden-
værende sum, et grundbeløb) ; alm. i forb. som
bevilge, give (Hallager.215. MO.), yde
(Fædrel.**/tl868.1.sp.3. Neh.7.69(1931)) ell.

60 (nu næ,ppe i rigsspr.:) gøre tilskud (Holb.
Berg. 122. Loll'O.). B0gh.DA.IVl8. Statens
Tilskud til det forebyggende Børneværn for-

højes til 40 pCt. . . under Forudsætning af,

at Kommunerne giver . . et Tilskud paa

XXIII. Bentrykt **U 1940 88
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30 pCt., saaledes at det offentlige Tilskud
kommer op paa 70 ]?Gt.BerlTid^»/,1945.Aft.

l.sp.l.
II (jf. -slag 2.2^ om forøgende ydelse af

anden art (bidrag til udvidelse, tillæg), (kon-
gen) udsendte til Kredtzen sin Tilskud af

TroTp^er. Slange.ChrlVSSO. *Ei hver (af gæ-
sterne) medbringer sit Tilskud (til festen,

gildet). PMøll.ES.1.235. hvert Individ maa
yde sit Tilskud til Udviklingen. Homo/S'.CMJ^.
88. selv den bedste Jord kan ikke undvære
et Tilskud af Næringsstoffer. iVo<Mrens¥i9i4.

61. Denne udvandring vestpaa var sikkert

den, hvortil Danmark gav det største tilskud.

Arup.DH.1.63. spec. (bogh.) om det antal

eksemplarer (af en bog), som trykkes ud over

(salgs)oplaget. 1000 salgseksemplarer + til-

skud
i
-skue, V. [-|sgu'a] I) (jf. sktie til

u. TV. skue 1.1 ; nu 1. br.) betragte; se (skue)

til; spec: være tilskuer. vAph.(1759). \\ næsten
kun i præs. part. (som attrib.). de tilskuende
l)aLmeT.Blich.(1920).VI.156. de „opmærk-
somt tilskuende Folk''''. Lehm.III.178. Nat
Tid.*/iol929.Aft.4.sp.3. 2) (jf. -skikke 3;

foræld.) (søge at) skaffe arbejde (til en haand-
værkssvend) ved omskuning (se II. omskue 3^.

naar (oldgesellen) finder, at den reisende

(svend) har sine rette Beviser, ombringer
han ham til Mestrene i Lauget for at tilskue

ham Arbeide. Cit.l800.(CNyrop.Haandv.61;

jf. smst.54).

Til-skner, en. [-|sgu?3r] ^(f) -skuere.
Schousbølle.Saxo.404. Kraft.(KSelskSkr.III.

258)). (efter ty. zuschauer; ;/. tilskue. Skuer
og Spektator samt Tilseer (u. tilse 1^) I ) per-

son, der (opmærksomt) ser paa (betragter)

noget, især et optrin, en opvisning olgn.

I.l) (især [g) i al olm., ofte med særlig fore-

stilling om passivitet; alm. i forb. m. præp.:
af, (nu især) til (CBernh.NF.II.171. Loll

O.) ell. ved (Molb.DH.II.4. Ps.91.8(1931)).

Moth.S378. Paa Kultorvet bliver jeg Til-

skuer af et Sla,gsmaei\. KbhAftenp.l784.Nr.4.
2.sp.2. Den gamle Huushofmester . . havde
været den eneste ligegyldige Tilskuer ved
dette jammerfulde Optrin (o: Toves død).

Ing.PO.II.263. Robert kunde ikke længer
være en taus Tilskuer af denne Scene. Gylb.

11.86. hun (havde) forgjæves . . søgt (naboens
søn) som Tilskuer af sin nye Pragt. /Sc/iand.

SB.24. Under den nationale frihedskamp
stod (Goethe) som kold tilskuer. GrøwJ.
Goethe.II.(1939).192. 1.2) (jf. Publikum-
(mer)^ person, der (fra tilskuerpladsen) over-

værer en (teater)forestilling, sportskamp olgn.

(især i flt.). *Naar kun Tilskuerne fornøyer
sig og leer,

|
Saa, skiønt mod Reglerne, det

dog GomæåV er.Holb.UHH.Prol.lsc. mangen
Tilskuer og Tilhører af dette Skuespil. ÆTeift.

Pros.IV.48. I Baggrunden en Havedør . .

Til højre for Tilskuerne to Børe. Hostr.E.I.l.

200,000 Tilskuere til . . Flyvestævne i Ka-
strup Lufthavn . . 38,000 Tilskuere i Idræts-
parken. iVaiTid.V7i945.2. 2) (efter eng. Spec-
tator; jf. Spektator slutn.) som titel paa

tidsskrift (især med alment oplysende, kritiske,

moraliserende, causerende ell. skønlitterære

artikler). Den politiske Tilskuer. Riis.(tids-

skrifttitel.1745). Den patriotiske Tilskuer.

JSneed.(tidsskrifttitel.1761-63). Den danske
Tilskuer. Rahb.(tidsskrifttitel.l791-1806). Til-

skueren. fø'dssÅ;n7<<i<ei.i8^4-2939. (sj.) m. sa.

anv. i flt.: Tilskuerne. Rahb.(tidsskrifttitel.

1823-24). Tilskuer-, i ssgr. [-(osguWar-j
10 især (spec. teat.) af Tilskuer 1.2. -bænk,

en. (jf. -plads, -række; nu mindre br.). vAph.
(1764). uegl.: Tidlig ophørte (Goethe) at være
. . Medspiller, og satte sig hen paa Tilskuer-

bænken. Oe/il.Prom./.i3i. Holst.V.221. -in-
de, en. (nu 1. br.) kvindelig tilskuer (1).

vAph.(1759). (hun blev) engang Tilskuerinde

ved et Optrin, der ganske tilintetgiorde hen-
des B.a.a,h.Hauch.PF.II.65. mangen dannet
Dame ude blandt Tilskuerinderne. /^'rw^eift.

20 EtLiv.III.120. VKorfitsen.F.13. -plads,
en. en tilskuers (sidde)plads. FCOls.(Folkekal.
1844.107). unge Piger paa Tilskuerpladserne.

JVJens.RF.54. \\ spec. (især i best. f. ent.)

om (den del af et teater, der rummer) samtlige

tilskueres pladser (tilskuerrummet) . Tilskuer-

pladsen (o: i Oberammergau) , der løfter sig

amphitheatralsk, rummer syvtusinde Men-
nesker. Holst.IV265. (hun) bar . . en ny
Selskabsdragt, der tog Vejret fra de Kyn-

30 digste blandt Tilskuerpladsens Damer. I>o^

Nyh.^*'tl913.1.sp.3. -rad, en. (sj.) d. s. s.

-række. Reinhard.FC.100. -rum, et. (jf.

-plads, -sal; især bygn.). UnivProgr.1942.

1.5.33. -række, en. (jf. 1. Række 3.2^.

-sal, en. (jf. -rum; 1. br.). efter at Tæp-
pet var faldet, udbrød der en sand Jubel

. . i Tilskuersalen. FruHeib.EtLiv. 1.365.

til-skue-stille, v. [-isdel'o] (fs, 1. br.)

stille (noget) til skue (III.3); især som vbs.:

40 en vis Cynisme i Tilskuestillen af Brud
med de borgerlige 'Regler. Brandes.IR.126.
se ogs. u. III. Skue 3. om scenisk fremstilling

olgn.: „Marias Tempelgang" og „Marias
Himmelfart" præsenterer sig for Publikum
som Scener, Tableauer og Tilskuestil-
lelser. VVed.HR.42. CHans.BK.70. -sky-
de, V. [-|Sgy'63] vbs. (1. br.) -ning (Amberg.),

jf. -skud. (ænyd. d. s.; især O) I) (jf. skyde
32.i; til skyde 1-4: skyde til. I.l) (1. br.)

50 til skyde l.i. vAph.(1764). Idet Datteren
traadte ind, skød han hastigt en Skuffe

i . . Han pegede mod den netop til-

skudte Skuffe. KMich.FamilienWorm.(1933).
225. 1.2) til skyde 1.2: give, yde et bidrag, et

tilskud (især m. h. t. penge, jf. Penge 2.s).

vAph.(1764). *Borgeren
|
Tilskyder Pengene

med Asigerrente. Boye.Erik.149. Hver Deel-

tager maa tilskyde sin F&rt. VSO. Saafremt
Midlerne i (fonden) ikke er tilstrækkelige . .

60 tilskydes Resten . . af Statskassen. LovNr.153
^*U1938.§26. 1.3) (jf. indskyde 1.4; 1. br.)

fremføre som en supplerende bemærkning (til

en andens ord); bemærke supplerende, (han

saa) tre Røgstriber fjernt ude over Syns-
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linjen . . „Engelskmanden!" kom det ivrigt

fra Jyden. — „Den engelske Marine," tilskød

Grossisten. ORung.PS.136. Værløse. Jonna.

(1938).9. 1.4) (jf. skyde sp.l256"B^; nu
næppe hr.) m. h. t. aabning, grav olgn.: til-

dække ved udfyldning; kaste til. en Borge-

gaard med Grave om, hvilke for en 60 Aar
siden skulle være tilskudte og Voldstædet

plåmTet.JHLars.HA.1.89. 2) (jf. skyde 8.3

og 32.2^ t om brug af skydevaaben: d. s. s. lo

indskyde 2.2. vAph.(1764). 3) f '«• intr. bet.,

om masse olgn.: føres hen til (et sted); i præs.

part.: den daglig tilskvdende Flyvesand.

Cit.l715.(AarbFrborg.l911.66). -skyl, et.

[-|Sg»l'] (jf- I- Skyl 2; 1. br.) hvad der til-

skylles (dannes ved tilskylning). nogle øde

Sandrevler — kun Tilskyl, maaskee tarvelige

Almisser fra de Floder, som Rhætiens Alper

nedsv.nde. Blich.(1920).X.123. -skylle, v.

f-isgol'a] vbs. -else (Nørreg.Privatr.11.205. 20

VSO.), -ing (Ugeskr.fRetsv.l940.A.978. jf.

Tilskyllings-eng. Sal.X.770 (u. Kolmation;;
ell. -ning (AxelMøll.F.H.(1925).197. Vinding

Kruse.E.275), jf. Tilskyl. spec. (jf. -slikke;

til II. skylle 2; geol., emb.) om vandmasse

(hav, flod): skylle (sand, jord olgn.) hen til

et sted (saa at der dannes nyt land); ogs.:

frembringe (sandrevle olgn.) ved at skylle sand

olgn. til. Tiid efter anden er (havnens) Grund
forhøyet ved det tilskyllede Ssind. EPont. 30

Atlas.III.205. Molb.BfS.1.22. Svinninge Søe

. blev indklemt af de aarlig tilskylledc

SaLndrevler.JHLars. IIA. 1. 12. -skynde, v.

[-|Sgøn'a] -ede ell. (nu sj.) -te (2Cor.9.2

(1907: æggede;,- i part. -t: lSam.26.19(Chr.

\VI; 1871: -et). Heib.Poet.X.82). vbs. -else

(s. d.), jf. Tilskyndende, (ænyd. d. s.;

især KJ) I) (nu kun med overgang til bet. 2)
til skynde 1: fremskynde (1); paaskynde (1);

skynde frem. Altid Jesus Hielp tilskynder 40

(0: lader hjælpen komme hurtig). Kingo.SS.
\

I

II.188. (jf. skynde I.2 og 2.2) med overgang

i til bet. 2: Udslukker ikke . . den hellige,

levende Aand, som lyser i Eders Inderste . .

!at den maae tilskynde Eder det Maal imøde.
Mynst.Præd.( 1810).302. de smaa Kaar hvor-

under han . . levede, tilskyndede . . hans
VTod\xkti\it<it.Rubow.(UnivProgr.l942.11 .60).

2) (jf. skynde Z) anspore (en) til (at udføre)

noget; alm. i forb. tilskynde en til (at gøre) 50

noget olgn., især tidligere ogs, uden præp.

rtil, med flg. inf. ell. (mindre br.) at-sætn.

1
2.1) om forhold, ytring, drift olgn.: (kraftigt)

^paavirke, drive (en) til (at udføre) en vis

ivirksomhed olgn. de saa saare skjønne Ord
[af Judas, hvilke ogsaa kunde tilskynde dem
i
til Tapperhed. 2iVaA:A;.7.5./7. jeg har nu de-

clareret den Kierlighed, som jeg ønsker,

[der maattc tilskynde dig at elske mig.

iKomGrønneg.111.155. en mægtig Attraa til- 60

[skynder til at nytte Frihedens Tid. II NClaus.

Leil.76. af enhver, som i sit Hjerte føler sig

utilskyndet dertil (1871: hvem hans Hjerte

I

frivillig driver dertil^, skal I tage min Offer-

ydelse. 2Mos.25.2^I93iJ. 2.2) om person:

søge at (vække en drift, en beslutning, der kan)
faa en til (at udføre) noget. Herrens Vrede
optændtes atter imod Israel, og han til-

skyndte (1931: æggede; David imod dem.
2Sam.24.1. Anno 1416 skulle de sig med
Tartarne forbundet, og dem tilskyndet at

gi øre Indfald i Rysla.nd. Pflug.DP.923. (de)

troe at onde Aander tilskynde Menneskene.
Suhm. Hist.1.289. Gud vil dermed (0: med
indledningsordene „Fader vor" osv.) tilskynde

os, at vi skulle troe (1909: tilskynde os

til at tro;, han er vor rette Fader og vi

hans rette Børn. Katek.§97. Ærkebispen . .

har tilskyndet til YæTket.EllenJørg.HH.32.
-skyndelse, en, [-isgøn'alsa] ftt. -r.

(ænyd. d. s.; jf. Skynding 1; især CP) vbs. til

-skynde (2); ogs. om det forhold (den ytring,

følelse olgn.), der tilskynder (til noget); ofte

i præp.-forb.: (gøre noget) efter (Holb.

UHH.III.5. Nørreg.Privatr.IV217. S&B.)
ell. paa (LTid.l720.Nr.l3.6. Tolståj.Fædre-
landskærlighed. (overs. 1894). 18), ogs. ved
(LTid.1724.84) ell. (tidligere) af (Holb.DH.
1.513. Slange.ChrIV1298) ens tilskyndelse
(ell. tilskyndelse af en; olgn., spec. ved ud-

tryk for egen (indre) drift: af (Slange.ChrIV.
260. Lehm.II.204) ell. efter (S<&B. D&H.)
egen (ell. indre; tilskyndelse olgn. De
Græcker, efter den spitzfindige Ulyssis Til-

skyndelse, giorde een overmaade stor Hest
af Træ. Holb.Intr.1. 4. denne hidkomraelse

her i Dag . . skeer (ikke) af Ceremonie . .

men alleene af en oprigtig Venskabs Drift

og Tilskyndelse. sa.Bars.//. 7. de skarpeste

Tilskyndelser til Yiævn.Schousbølle.Saxo.444.

han fulgte heri kun sit Hjertes Tilskvndelse.

IIolst.V234. (Chr. Winthers) Digt ,;Lad os

rejse, lad os vandre" (har) sandsynligvis . .

givet Snoilsky Tilskyndelsen (Brandes.DD.
196: Motivet; til hans Inledningssång. Bran-

des.//..33. dem, som profeterer efter deres

eget Hjertes Tilskvndelse (1871: Ka\d). Ez.

13.2(1931). Faget" historie . . har ved bil-

lederne, teksterne og det statistiske stof

faaet værdifulde tilskyndelser. VorUngdom.
1945/46.32. f -skyndende, et. d. s. hånd
(havde) af et Guddommelig Tilskyndende . .

angrebet den Pavelige Ablads-Kram. LTid.

1737.166. O -skynder, en. [-isgøn'er]

ft -skyndere. Slange.ChrIV361). (ænyd. glda.

tilskyndcre (Postil.108)) person, der tilskynder

en til noget, (de) grebe dem, som vare Tilskyn-

dere til dette Oprør. Schousbølle. Saxo. 507.

Mall.SgII.160. VSO. Kamma Rahbek har væ-

ret . . Medvider og inspirerende Tilskynder.

Brøndum- Nielsen. PM. 204. -skær, subst.

(i^, foræld.) model, hvorefter kardusposen til-

skæres. MilTeknO. -skære, v. [-|sgæ'ra]

vbs. -Ing (s. d.). give noget den ønskede,

passende form ved at skære (29.1 ) det til (med
kniv, saks, sav olgn.), ogs. med forestilling

om deling (udstykning) i passende stykker.

I) (især fagl., spec. (jf. -skærer; skræd.) i

88*
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egl. het. (han) tilskar en Kiep med en Kniv.
Schousbølle.Saxo.301. (han) sad og tilskar

Træ til en Yæv.Molb.DH.I.Ml. Blich.(1920).

VIIL113(se u. II. Skæg^. tilskære en Kiole.

VSO. tre tilskaarne S-ddrkG.FruHeib.EtLiv.*

1.34. ForstO. tilskære en randen (dybt), se

I. Rand 2.3. (jf. bet. 2) billedl, m. bibel, af

tildeling (jf. ty. einem das brot karg zu-

schneidenj.- han, hvis evige Viisdora har
tilskaaret Brødet sparsommere nu end til-

forn. Biic;i.|^i920;.y//.274.
li

hertil (jf. Til-

skærer-J forsk, (fagl., spec. skræd., sko.)

ssgr. som Tilskære-bord (vAph.(1764).

VSO.), -bræt (vAph.(1764). Skomageren.

(1832). 12. 50. AndNx.PE.lI.90), -kniv
(vAph.(1764). Skomageren.(1832). 51. VSO.),
-saks (VSO.) ofl. 2) Qp overf., som udtryk

for passende udformning, (beskærende) til-

dannelse, især m, h. t. emne (stof) for litterær

behandling olgn. Lad . . en Forfatter . .

ville tilskiære sit Værk efter Læserens Smag.
Rahb.Sandsig.230. Brandes.RS.89. han til-

skærer Kendsgerningerne for at faa dem til

at stemme med Heohen.Norrild.Da.Littera-

turhist.(1939).71.
\\

part. tilskaaren brugt

som adj. Efter hans Mening skal alle Folk
være eens tilskaarne, punktlige, accurate.

PalM.IL.I.41. (Bergs foredrag var) skarpt

tilskaarne og tilspidsede i Udtrykket. ElZ^en-

richs.CB.36. hvor ønsker K. nu, han var i

hans Sted, ejede hans Sjælefred . . hans
Arbejdsglæde, hans Tilskaarethed for sit

M.iliø.CHans.F.286. -skærer, en. [-|SgæJ-

rar, -|Sgæ?(j)r] (især fagl., spec. skræd., sko.)

person, der foretager tilskæring (af stof,

læder osv.). Amberg. VSO. SkotøjsO.33. jf.

Handsketilskærer. NatTid.^y»1911.M.3.
sp.6.

II (jf. -skære 2) billedl. (forfatteren) er

ikke Digter . . men han er en udlært Til-

skærer og kan faa en Situation til at sidde,

som faa andTe.DagNyh.^'/iil921.2.sp.4.
||

hertil (jf. Tilskære- u. tilskære 1^ forsk,

(fagl., spec. skræd., sko.) ssgr. som Til-

skærer-bord (LeckFischer.M.89), -bræt
(Skomagb.22), -kniv (S&B.), -saks (Nord
ConvLex.V195. Søiberg.KK.lI.48.165), -sko-
le (Krak.1937.II.3975) ofl. -skæreri, et.

(især skræd., sko.) afdeling (lokale), hvor

tilskæring udføres. SkotøjsO.34. et Tilskæreri

i en Koniektionst&hxik. IngBygn.1943.258.
sp.2. -skærerske, en. (fagl.) kvindelig

tilskærer. S&B. -skærings, en. [-|SgæJrer\]

vbs. til -skære og skære til; ogs. om den
fremkomne form (jf. -snitj. I) (især fagl.)

i egl. bet., til -skære 1. vAph.(1759). (sko-

mager-)Syenåene . . besørgede Maaltagning
og Tilskæring. AndNx.PE.

I

II.47. Englands
Krav angaaende Behandling og Tilskæring
af det danske Flæsk. DagNyh.yiil921.3.sp.6.
med overgang til bet. 2: hun (var) favr og
frisk som før, men finere i Tilskæringen.
Hendes Kjole var blevet længere. Snittet

paa hendes Hat elega,nteie.Budde.JF.9. 2)
ta overf., til -skære 2. man . . havde forsøgt

paa, ved Forandring og Tilskæring at gjøre
(tragedien) brugbar for Theatret.MoZ&.JSL.
98. (Jakob Knudsens) Mangel paa udviklet
Kunstsans gjorde det umuligt for ham at
give dette dramatiske Liv i Digtningen den
særlige Tilskæring, som kræves af Scenens
Kunst. HBegtr.JK.212. -iskærpe, v. vbs.

-ning (VSO.). (fagl.) (tilspidse og) skærpe
(til et vist brug). MO.^ VSO. TeknMarO.

10
II

part. tilskærpet brugt som adj.; ogs.: (af
naturen) skarp (i randen). Tapiren . , og
Svinet (har) tilskærpede Fortænder. Lu^/ce«.

Dyr.^107. Skinner med tilskærpede Tunger.
DSB.Banebygn.75. -skøde, v. [-|SgøJ6a]

vbs. -nin^ (Larsen.), (jur.) skøde (IV) (en
noget) til. Ephrons Mark . . blev tilskjødet

Abraham til Eiendom.lMos.23.17 (Ldndberg).
JurFormularbog.^207. uegl.: *os Himmerig
tilskjødes

|
Som Smaabørn af Himlens Gud.

20 Grundtv.SS.V18. -slaa, v. vbs. -slaaning
(s. d.) ell. (1. br.) -slagning (Amberg. VSO.),

jf. Tilslag, Tilslæt. {ænyd. d. s.) I) (jf. III.

slaa 69.1 ; især (3) fastgøre ell. især (til)lukke

ved at slaa søm i, ved at lukke (en dør olgn.)

med et slag, et stød olgn. der Jonathan var
kommen ind i Ptolemais, da tiisloge (1871:
lukkede^ de af Ptolemais Tportene. IMakk.
12.48(Chr.VI). Dørren (var) med smaa
Jernstifter tilslaget. LHøyer.Q.32. hvorledes

30 Fade eller Kasser op- og tilslaaes.ZiøJm

Syst.II.182. den kolde Havestue med den
(om vinteren) tilslaaede Veranda. ZLors.
MH.19. 2) (jf. -slaaning, -slag 2.i, -slæt;

1. br.) til III. slaa 16.i og 69.2: tilsætte (en

vædsice); hælde i; iblande. Vand, som er syret

med Vineddike, hvortil endnu tilslaaes en
Kvantitet . . af fransk eller dansk Brændevin.
Cit.l807.(EistMKbh.I.108). 3) (jf. III. slaa

69.2-3; fagl., især jur., emb.) overdrage (en

40 noget) ved hammerslag (paa auktion,), ved

haandslag (i handel); ogs. med videre anv.:

(kontraktmæssigt) overdrage en et ejendoms-

gode olgn. (paven har) tilslaget Ordenen
den Stad Riga. Pflug. DP. 918. Tilslaae i

Kiøh. vAph.(1764). 1797 lod jeg mig . . Es-

kjær tilslaa ved Auktion. Cit.l801.(Aarb

Skive.1923.99). Bogen blev tiislagen Lusard.

Gylb.XII.235. Pont.FL.325. Nystrøm.S.53.

4) (jf. III. slaa 69.4-5; nu ikke i alm. rigsspr.)

50 om begivenhed, skæbnetilskikkelse (især af

ugunstig art): indtræffe for (en); tilstøde;

ramme; falde i ens lod. *Stor Svaghed haver
tilslaget mig. SalmHj.590.3. Hånd lader sig

icke overvinde af Sorrig og Gremmelse,
naar U-lycken tilslaaer. Hummer.JS.11.95.
Pflug.DP.1079. *intet ondt hos os Dig meere

skal tilslaa. Falst.(DanmGl.Dl''). \\ refl,. ell.

(især) pass. saasom adskillige U-held siden

tiisloges ham. Holb.Kh.673. *dette har i min
60 Nød sig tilslaget,

|
At vores Venskab er ey

i sin første Stand. Falst.Ovid.23. Findes der

Passagerer . . paa den Tiid de giør een

Priis, have de deres Deel derudi . . fordi

sige de dend Lykke kand være dem tiislagen.
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for Passagerernes skyld. LTid.1726.678. de
tilslagne mykkeT.smsU757.162. *Tilslaaes

ham Vandhæld, til Ynk man er træg.Ze<-
Utz.BS.21. F50. („obsol. og hos Almuen").
Feilh.III.395. -slaaning:, en, vbs. til

-slaa; spec. (jf. -slaa 2, -slag 2; hag.) konkr.,

om tand ell. mælk, der tilsættes hrøddejgen

under æltningen. LSal.11.303. -nlag^ et.

I) (jf. -slaa 1; 1. hr.) slag imod noget (hvor-

Imed man fastgør noget olgn.). Det lille Til- i'o

Ulag, hvormed den erfarne Fluefisker fæstner

j Krogen i Fiskens Mund. Fiewron. 75.38. 2)
itil -slaa 2. 2.1) (jf. -slaaning, -slæt^ stof,

Ider tilsættes ved metalsmeltning, kalk-, beton-

Itilheredning for at gøre massen letflydende (og
give den hindeevne); tilsætning; flus (mid-
del); tilslagsmateriale (-stof). GForchh.SC.371.
Gnudizm.Hush.20. TeknLeks.1.545. 2.2) (1. hr.)

tillæg; tilskud, det Tilslag i Prisen, som Køb-
manden lægger paa de indførte med Told be- 20

lagte ^&rer.EMeyer.Skatter.(1895).27. Chri-

stendommen er oprunden af (Danielhogen)
. . de andre hellige Skrifter har kun givet

mere eller mindre betydningsfulde Tilslag

.til det med Daniel og Danielfortolkningen

lgiyne.Tilsk.1921.1.376. 3) (jur., emh.) det

lat tilslaa (3) en noget; spec. (ved auktion):

lhammerslag.Cit.l808.(AarhKhhAmt.l923.59).
Bygningen af disse Skibe var . . sat til

foffentlig Licitation, ved hvilken Tonello 30

[havde erholdt Tilslaf^et. HBDhlp.IY48. Lov
\Nr.l38**/*1935.§7. -slag-, i ssgr. se u. Til-

slags-, -slaj^er, en. [-jsla^qor] flt. -e. (glda.

\d. s. (om den, der slaar tønder til, pakker
marer ind), mni. tosleger (d. s.), ty. zu-

[schlåger, smedesvend; smed.) smedens hjæl-

[per (smedesvend), der fører tilslag(s)hamme-
hren (og afvekslende med smeden slaar paa
\arbejdsstykket). Wagn.Tekn.126. TeknLeks.L
i 645. -HlagH-f i ssgr. af Tilslag; fx. til Til- 40

|«lag 1: -hammer, en. (smed.) den af tilsla-

loeren førte store smedeliammer (forhammer).
(Tilslag-: Wagn.Tekn.145. Tilslags-: Opf
\BM1.221.

II (fagl.) til Tilslag 2.i, fx. -kalk,
Een. (fagl.) kalk, som først faar hindeevne,
naar fed kalk tilsættes. GForchh.SC.408.
•materiale, et. materiale (sand, grus, sten

lolgn.), der anvendes som tilslag. Suenson.
\B.III.458. Teknheks.1.545. -stof, et. d. s.

[Mur.Jernbeton.85. Tilslag-: lngliygn.1939. 50

,212.8p.l.
II

(jur., emh.) til Tilslag 3, fx.

•pris, en. den pris, for hvilken noget tilslaas

\en. Bl&T. -Hlibe, v. [-,slilba] vbs. -nln>?.
'

I ) (iaæ.r fagl.) tildanne til brug ved at slibe

1(1.1-2); slibe til, Amberg. en Forfatter, der
[har ladet sig tiislive 14 forskjellige For-

I

Btørrelsesglas. Kierk.P.11.280. Linoleumskniv
. Spidsen knækket, men tilslebet spids

[
paany. PolitiE.KosterbV/il925.3.sp.2. llan-

tnover.Tekn.272f. billedl.: Bråndes.X.269. 2) m
'

(jf. slibe 2.1 ; isoir (S) overf., som udtryk for

•tilpasning, omformning: slibe til. vistnok er

'ethvert Selv som saadant kantet, men deraf
følger blot, at det skal tilslibes, ikke at det

skal dkh\\\tes.Kierk.XI.146. Evnernes og An-
lægenes Tilslibning gav Personligheden et

B.o\å.Drachm.Sk.77. -slide, v. [-(SliJaaj

I) (især fagl.) tilpasse ved slid (brug). I godt
forarbejdede og tilslidte Maskiner bør det
ikke kunne ske, at en Pande løber varm.
SkibsMask. 126. overf.: De Forhold, hvori jeg

var kommet ind, vilde . . have passet bedre
for et halvgammelt tilslidt Husinventarium
. . end for en ung Fyr. Bøgh.E. 138. 2) O m.
refl,. hensobj.: erhverve ved slid. den Kund-
skab, som han i flere Aar har tilslidt sig.

FDreier.FrF.il. PLaurids.S.1.29. I. -slik-
ke, v. (1. br.) til II. slikke, fx. i bet.: over-

slikke. D&H.
II

til II. slikke 3.2, m. refl.

hensobj.: opnaa ved sleskeri. tilslikke sig en
Gunst. smst.

||
(nu næppe hr.) til II. slikke 4:

Bergolie . . er lættere end andre flydende
Væsener, tilslikker sig Luen langt fra. Briin-

nich.M.169. II. -slikke, v. vbs. -ning.

(jf. III. slikke; især geol., landbr.) om vand-
masse (flod, hav): tilskylle slik (II); ogs.:

opfylde (aamunding olgn.) ell. frembringe
(kystland) ved tilskylning af slik. (især i

perf. part. ell. som vbs.). Jordbunden (ved
Nakskov og Rødby fjord) bestaaer af et til-

slikket Leeilag.Both.D.1.295. Nipsaas gamle,
tilslikkede Våløh. Trap.*IX.217. Lodsejerne
skal (ikke) afgive noget af det, der allerede

er tilslikket, men kun af det, der fremtidig

vil blive tih\ikket.FlensbA.*yiol935.8.sp.4.

II
vbs. Tilslikning, ogs. konkr., om til-

slikket kystland, store Bunker af Straa stran-

dede midt i Floden, og i Tidens Løb dannede
der sig heraf ved Tilslikning af Dynd en hel 0.

Bille.Itulien.il.366. Fare for Tilsanding eller

Tilslikning (0: af et vandløb). LandmB. 1.301.

Retten til Tilslikningen maa gives til Staten.

FlenshA."/iol935.8.sp.4. [jj -slime, v. [-|sliJ-

md] overgyde (besudle) med slim; slime til.

Slangen (fortærer) sit tilslimede Bytte.

ThomLa.AH.229. overf.: hele Byen var
ufrisk og tilslimet af Minder. Buchh.Su.II.
236. -slut, et. (sj.) tilslutning (2.8). D&H.
med stort Tilslut fra forskellig Side drog
Flaaden af Sted. JohsBrøndst.RU.87.

Tilslatning, en. [>tc!|Sludncn,] flt. -er.

vbs. til slutte til og tilslutte; ogs. om det

herved fremkomne resultat.

1) (nu sj.) til II. slutte l(i) og tilslutte

1(1): (til)lukning; lukke (III.l). vAph.
(1759). Medfødt Tilslutning af Urinrøret.

JPBlich.Chir.1.383. En Flaskes, en Ports
Tilslutning. y,90. S&B.

\\ (jf. II. slutte I.2

og løsslutte^ f (arrestants) fængsling, arre-
station. MIU784.968.

2) (især fagl. ell. fj)) til II. slutte 2 og
tilslutte 2. 2.1) til II. slutte 2.i(-a).

|| (jf.

II. slutte 2.1 slutn.) hogtr.: Tilslutning (af

Vormen). TypogrOrd.109.
\\ (jf. II. slutte

2.2^ gym.: Fod tilslutning (o: samling af
fødderne).Gymn.1 .96. 2.2) til II. slutte 2.8-4

og tilslutte 2.i : forening ell. forbindelse
af (ell. mellem) et led og et andet ell. en hel-
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hed; ogs. (med overgang til konhr. bet.) om
hvad der danner et saadant tilknyttet led (i en

helhed, et system), ved en Vej opfyldning er

(der) givet Aabyaaen en anden Tilslutning

til Bagaaen end den oprindelige. JSornA.

Samlinger.XI.(1917).3. Visse Egenheder ved
den kvindelige Anatomi, (jx.) Benenes Til-

slutning til YioitGrxiQ.JVJens.RF.102. jf.:

(romerne) brugte kun sjældent de kostbare
underjordiske Kloaktilslutninger. Op/B.* i'o

IV,2.70.
II

om forbindelse med elektrisk

ledning (ledningsnet). Elektriske Pærer med
Reflektorer. Beregnet for Tilslutning til al-

mindeligt Lysnet. FotoLeks.30. hertil ssgr.

som Tilslutnings-kabel (IngBygn.1941.234.
sp.l), -kontakt (smst.l939.217.sp.2), -led-

ning, -sted (TeknLeks.1.545) ofl. \\
(især

jærnb.) om umiddelbar trafikforbindelse. Nat-
toget havde . . Tilslutning over Belterne

østp&a..Ohlsson.S.153. Der overtages ingen 20

Garanti med Hensyn til . . Forstyrrelser i

Driften eller Tilslutninger. VorStand.1938.
330.sp.l. hertil ssgr. som Tilslutnings-
station (Regl.Nr.76'yil934.§37), -tog (Jern-

bane!.y,1937.8.sp.3) ofl. II (fon.) om en
konsonants stærkere ell. svagere tilknytning

til en umiddelbart foregaaende vokal; i forb.

fast ell. løs (II.2.5) tilslutning. Jesp.Fon.
541.

II
(emb., Y) i udtryk for overensstem-

mende sammenhæng, især en (skriftlig) ytrings 30

logiske og umiddelbare forbindelse med (til-

knytning til) en tidligere fremsat; spec. i forb.

i tilslutning til, i tilknytning til; i fort-

sættelse af. i Tilslutning til vor Skrivelse af

i G&a,i. Ludv. I Tilslutning til Justitsmini-

steriets Cirkulære af (osv.).DSt.l922.139.
(taleren) brølede pludselig disse Ord, der
ikke havde den fjerneste Tilslutning til det
øvrige FoiediSig.JesperEw.K.lOl. 2.3) til II.

slutte 2.5 og tilslutte 2.2, om det forhold, at 40

man slutter sig til et foretagende, gaar ind
som deltager, medlem, tilhænger olgn. Ved
Embedsmændenes Tilslutning fik Oprøret
Kraft. VSO. der var . . yttret Tvivl, om der
. . turde lægges Haand paa Værket (0: gen-

opførelsen af Frederiksborg Slot) med Haab
om redebon Tilslutning fra alle Sider.HN
Claus.(Dagbl."/il860.1.sp.l). han (udgav)
et Par æsthetiske Ugeblade . . der vandt en
Del Tilslutning. FZor/iisen.Crilf.2. den store 50
uventede Tilslutning (til væddeløbene ved
Eremitagen). Bogan. 1.91. LollO. \\ spec. som
udtryk for godkendende tiltrædelse af en me-
ning, et forslag olgn. *jeg hørte, at mit
Navn var blevet modtaget med Tilslutning

i Rigsdagen. JVJens.Di.81. Ideen var god,
den vandt enstemmig Tilslutning. jBmc^/i,

FD.14. Ingen har . . senere givet det Grundt-
vigske Standpunkt fuld Tilslutning. Brøn-
dum-Nielsen.RS.28. 60

tilslutte, V. ['tel|slud8] -ede. vbs. -ning
(s. d.), jf. Tilslut, {ænyd. d. s. (i bet. 1))

I)
(jf.

II. slutte l(i) og 10.7; nu sj.)

lukke i; lukke til; tillukke; ogs.: spærre;

afspærre, (især i perf. part. brugt som adj.).

I.l) i egl. bel. efterdi Staden var tilsluttet,

drog han dexha,.2Makk.l2.7 . de fornemme-
ste Mænd (stod) om Vinteren udi ont Vejr

og Frost . . uden for Sigbrits Dør, som var
tilsluttet for dem.Holb.DH.il.31. det (var

ikke) hans Forsæt, at giøre de Handlende
paa Elben . . nogen Hinder, langt mindre
at tilslutte Elben. Slange.ChrIV.1151. de
Muskler, som tilslutte Urin og Excrement-
gangen./S'M/im.//.99. en høi bevæbnet Kriger

med tilsluttet 'iiie\mgiiter.Ing.KE.I.172. Op-
løsningen opbevares i en godt tilsluttet

Flaske. Brændemnsfer.35. VSO. S&B. jf. II.

slutte 1.2: de (holdt) sig inde udi Leyren,

og tilsluttede sig. Holb.Herod.194. 1.2) (jf.

II. slutte 1.3^ overf., som udtryk for inde-

sluttethed, tilbageholdenhed, forbeholdenhed.

Den haarde Levemaade tilslutter Mændenes
Hierter for . . blidere Følelser, ^/w^eisf.

Qvindekj.316. *kold min Barm sig ei til-

slutter. OeW.Z/Z.i72. Ing.EF.II.175.
||

part.

tilsluttet brugt som adj. den dybe tilslut-

tede Kjærlighed maatte faae Luft og aaben-
bare sig i en . . gjensidig Tilstaaelse./n^.

EF.1.222. især om person: indesluttet; tavs;

tillukket. De (maa ikke) være saa mørk og
tilsluttet, naar jeg er . . aaben imod Dem.
KMRahb.93. Sibb.I.23.25. At være tilsluttet

o: at beholde sine Planer, sine Tanker hos

sig selv; ikke at være meddelende. FS'O.

2) (jf. II. slutte 2(3-5) og IO.7 ; < S&B.)
som udtryk for tilvejebringelse af en forbin-

delse, en enhed (forening); især m. flg. anv.:

2.1) (jf. Tilslutning 2.2 og II. slutte 2.(3-4);

fagl., især 0) forbinde med, tilknytte

til (noget af samme art); spec.: forbinde med
et elektrisk ledningsnet. TeknO. (partsabon-

nentens) Benyttelse af Telefonen besværlig-

gøres af en af de andre Abonnenter, der er

tilsluttet samme ljedning.Anordn.Nr.ll3**l*

1935.
II
om trafikrute, der staar i umiddelbar

forbindelse med (har tilslutning til) en anden;

spec. i præs. part. tilsluttende brugt som
adj. tilsluttende Jærnvejstog.Z)ÆÆ'./7.637,

tilsluttende Strækninger. Bek.Nr.llO'*/d934.

§1. II
m. h. t. (supplerende) bemærkninger

olgn.: tilsluttende, som slutter sig til noget

fremsat (staar i forbindelse dermed, danner

supplement dertil), han sørgede . . selv for

de nødvendige Kommentarer og tilsluttende

Betragtninger (0: til det, han havde læst for

sin hustru).KSecher.Den fremmedeGæst.(1934).

132. 2.2) (jf. Tilslutning 2.3 og II. slutte 2.5;

isæ^r polit., emb.) som udtryk for, at man
slutter sig til, forener sig med, indgaar

som led i en gruppe, et fællesskab, spec. en

faglig ell. partimæssig organisation; ogs. (jf.

flg. bet.-gruppe) med forestilling om overens-

stemmelse m. h. t. (partimæssige) anskuelser

olgn.; især refl. ell. i pass. (perf. part.). For-

fattere, der er tilsluttet (den faglige organisa-

tion) „Koda". Blækspr.1934.30. (han) er

kendt som en ivrig Antimilitarist, tilsluttet
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det kommunistiske Fa.Tti. Pol.**/iol938.3.sp.4.

II
spec. (1. br.) som udtryk for, at nian bifalder,

godkender, tiltræder (slutter sig til) en vis

mening, et forslag osv. man tilsluttede sig

Indstillingen med 2,4 mod 0,8 Mill. Stem-
mer. Kolbjørn.Bedriftsraad.(1924).31.

CP tii-8lyn|^e, v. [-|Sløii'a] (jf. -slænge^

slynge (noget) til (en); spec. til III. slynge

2.4, m. h. t. vredesytring, skældsord olgn.

Brandes.IP.349. O -slænge, v. [-islært'a]

vbs. (1. br.) -ning (Amberg. VSO.). slænge

(noget) til (en). vAph.(1764). Pietro taler . .

tidt stygge Ord, naar den tilslængte Gave
ikke er ham stor nok. CarlAndersen.Genre-
billeder.(1873).203. (jf. -slynge og slænge
1.2^ m. h. t. vredesytring, skældsord olgn.:

Brodersen.T.86. -slæt, en. (dial., foræld.)

vbs. til -slaa 2: hvad der (ved brændevins-
brænding) tilsattes masken (af gær, ølbærme
olgn.). Feilb.BL.83. Feilb.

tilsløre, V. [itelislø^ra] -ede ell. (nu
sj.) -te (Ing.SR.151. Holst.LHbl.180). vbs.

-ing (ogs. om den tilslørede tilstand, se u.

bet. l.i/ (jf. IV sløre 1 og ind-, omsløre;
især Qj)

1) (delvis) tildække. I.l) (delvis) dække
med, tilhylle i et slør. (hun) slaaer sit

Slør tilside fra det overordentlig deilige

Ansigt . . rødmer og tilslører sig. Ing.SR.95.
*hvergang Salomons Navn hun hørte,

|
De

blussende Kinder hun bly tihlørte. smst.151.

i Teheran er den fuldstændige Tilsløring

ved at blive Undtagelsen. ArthChrist.P.186.

jf.: paa dette Bjerg skal (gud) borttage
Sløret, med hvilket alle Folkeslag ere til-

slørede (Chr.VI: det ansigtes svøb, som alle

folk ere svøbte udi; 1931: Sløret, som til-

slører alle Folkeslag^. iSs.25. 7. tilsløret
bondepige, se Bondepige 2. 1.2) (delvis)
(til)dække med noget, der virker lige-
som et slør. *jeg mit Vindve tilslører

|

Med Sorgens sorte Fla,g.Winth.II.234. (ter-

rassen) begrænsedes . . af en Mur . . som til-

slørede Templets sydlige Fundamentmur.
FrPoulsen.DG.m. jf. II. Slør 2.6: Den
nys tilslørte Himmel skinner fri (o: skyfri).

PalM.D.3. jf. bet. 2.i : »Paa Alles Læber
hørte

I
Man Kongens Ord, og mangt et

Blik
I
Med Taarer sig tiXsløiie. Holst.LHbl.

180. jf. bet. 2.2: Tyskerne . . anvendte (røg-

udvikling) under Jyllandsslaget til at til-

sløre Jagerangrebene. BerlTid."/»1923.Aft.l.
8p.3.

2) overf., uden forestilling om ydre syns-
hindring. 2.1) m. h. t. sanseredskaber, aands-
evner olgn.: gøre uklar, uskarp; om-
taage; sløve; sløre (IVl.s). (især i perf.

part. brugt som adj.). Tilstande af tilsløret

eller omtaaget Bevidsthed. KPont.Retsmed.
1.29. jf. bet. 2.2: (skuespillerens) Talent
var kejtet og tilsløret, men Følelsen bag
Sløret var ægte nok. EChristians.NT.193.

||

(jf. bet. 1.2) om blik. Ilun sad ret op og
stirrede paa ham med tilslørede Øjne.Erl

Krist.DE.124.
\\ (jf. bet. 2.2^ om stemme.

Stemmen lidt tilsløret, og Aandedrættet
ledsaget af svag Slimrallen. FTn'er.Denfi/-
phoideFebersUdbredning.(1860) .139. Kogna-
ken begyndte at gøre sin . , Virkning . .

Hans Stemme var bleven tilsløret. Ponf.FL.
(1892).69. KLars.GV.90. 2.2) m. h. t. gen-
stand for sansning olgn.: fremkalde uklar-
hed i opfattelsen, forstaaelsen af noget;

10 sløre (IV1.3). *ei mindste Gnist af Uro,
Smerte

|
Tilslører for mit Blik den lyse

Himmel
|
Og tynger ned min Aand. Bødt.

SamlD.213. det sædvanlige muntre Udtryk
i hans Ansigt (var) noget tilsløiet.Hrz.EF.

82. Koralmelodien er tilsløret, opløst og . .

anes (kun) bag ved det imponerende Spil.

EAbrah.T.192. \\ spec. med forestilling om
tilsigtet fremkaldelse af uklarhed i op-
fattelse ell. forstaaelse, tilstræbt hindring af

20 klar og fuld forstaaelse ell. opfattelse (ved an-
tydende, dunkel udtryksform, vildledende ad-

færd olgn.). Visse Folk troe, at Sandheden
bør tilsløres, for at man ei skal tabe sin

Tro paa },lenneskei.PMøll.ES.III.209. disse

trange Kaar formaaer et fiintfølende qvinde-
ligt Væsen at jævne og tilsløre. Gylb.(1849).
XI.206. Imod bedre Vidende søger (han)
at tilsløre det sande Sammenhæng. Ca^ii.
^*/il870.1.sp.3. han hørte . . Stikpiller og

30 Skoser, tilslørede og ioxsigtige. Rist.J.231.

det kønslige Samvær mellem Ægtefolk, dette
Punkt . . hvis taktfulde Tilsløring nutildags
danner det sikreste Skelnetegn mellem godt
og slet ^elskaLh.TroelsL.XIl.203. halvt til-

slørede 1x\xslex.AaDons.S.124.

til-smage, v. [-isma'qa] (kog.) d. s. s.

smage til (se smage 3.1^. Suppen tilsmages

med lidt Sukker og om fornødent Salt.

Const.Kogeb.l4. ORung.PS.234. -smede,
40 v. [-[Sme'Sa] vbs. -ning (Amberg. VSO.).

tildanne ved smedning. vAph.Chym.III.400.
Hinnerup. Juv. 478 (se u. Smedehammer^.
VSO. -smelte, v. [-^smæVd^] vbs. -ning
(TeknLeks.1.545). (fagl.) smelte fast ell. sam-
men, især med tillukning som resultat; smelte

til. et foroven tilsmeltet Glasrør. Ørs/.iVo<.

11.300. (syltekrukkerne) tilsmeltes med . .

Parafin og overbindes. EllenCarlsen.Raasylt-

ning.*(1934).40. -smifl^re, v. [-|smiq'ro]

50 {ænyd. d. s.; nu sj.) m. refl. hensobj.: erhverve,

opnaa ved at smigre. Mall.HG.99. Nu har
han tilsmigret sig mægtige Venner. Skuesp.
X.222. tilsmigre sig en Mands Gunst.
Orundtv.PS.IV232. O -smile, v. [-ismi'li)]

vbs. jf. (sj.) -gmll (se u. bet. l.i^. i) smile

til (en), som udtryk for glæde, venlighed,

bifald, imødekommenhed (m. h. t. vedkom-
mendes ønsker) olgn. i.l) om person. *Jeg
hendes Haand paa Hjertet lagde,

|
Huu

60 rødmende tilsmilte mig.Thaar.ES.29. hun
tilsmilede ham t!i.knemlig.HCAnd.(1919).I

.

222. saa snart (det lastefulde) klæder sig i

en formildet, forfinet . . Form, bliver det
taalt og til&milet.Kirketid.l888.569. jf.: »Ikke
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han gav udi Kjærlighed Trost, ei Læbernes
T i I s m i i 1. Meisling. Overs, af Theocrit. (1825).
192. (J. C. Christensen) har ikke . . et Læ-
bælte om sig af Tiis mi le re og Haand-
txy\i^QTQ.VilhAnd.N.76. 1.2) overf., om hvad
der ligesom udtrykker venlighed, vækker glæde,

behag olgn. *snart dobbelt skjønt skal Livet

mig tilsmile. Lundbye.R.49. Endelig syntes

dog Lykken at ville tilsmile \ia.m. Holst.FF.

25. Et saadant Perspektiv som Istransport

over Store Belt . . tilsmiler (o: behager, til-

taler, frister) mig ikke.EBrand.Br.il.92. 2)

m. obj. (og hensobj.): med smil udtrykke,

vise (en) noget (venlighed, bifald osv.) ell.

(jf. indsmile 1) indgyde (en) en følelse (trøst

olgn.). 2.1) om person. *Til alt, hvad du
ønsker, han blid vil tilsmile

|
Sit naadigste

BiMd. Pram.Stærk.310. *Almas lille Mund
|

. . huldt ham Tak tilsmiler. Pa^f.^daw/^./.
302. *hvor lyksalig er den. Guddommen til-

smiler ReW.AxJuel.KF.48. 2.2) (jf. bet. I.2)

overf. *Hvor Glæder tilsmiile
|
Den Van-

drende Hviile,
I

Hvor Rungsted indhegner
den reeneste Lyst;

|
Der fyldte Camoenen

mit Bryst. Eiv.(1914).

I

II.88. O -smitte,
V. (1. br.) fordærve ved smitte; besmitte, (ogs.

overf.). Boye.KS.30. tyfoidbacillen kan også
tilsmitte diikkevSindet.PHerts.SundSkoleung-
dom.(1917).120. -smudse, v. vbs. -ning
(vAph.(1764). Gaslnd.4). (især {3) smudse
til. vAph.(1759). et Sæt Malertøj . , tilsmud-

set med Maling. PolitiE.KosterbVyiol923.2.

sp.2. et meget tilsmudsende Arbejde. LoA;o-

motivT.1940.226.sp.2. overf.: han (gjorde)

et grimt Forsøg paa at tilsmudse sit

Offers Eftermæle. Socialdem.^^U1945. 2. sp. 6.

-smadske, v. (i rigsspr. især &) smudske
til. et tilsmudsket, næsten ulæseligt Exem-
plar af Luthers lille Gatechismus. Ing.EF.
VIII.218. (han) havde tilsmudsket hendes
pæne Gulv med store Støvler. Schand.BS.
121. Feilb. overf.: det kvindelige Skjønheds-
ideal, som ethvert ungt Menneske bærer i

sig, selv om han har tilsmudsket det i sit

Liv. Schand.FrProv.63. -smøre, v. [-|Sm6--

ra] vbs. -ing (Larsen.), (især (O) smøre

(noget) til; indsmøre (paa en dækkende maade).
med Tælle . . tiismøre Sammenfældningerne
i B&aden. Reiser.11. 577. PhysBibl.XVIII.
354.

II
især til IIL smøre 1.4: oversmøre paa

en tilsmudsende maade; tilsmudse med tykt-

flydende, fedtet snavs olgn. Almindeligst søge

dovne Staldfolk at hindre . . lysfarvede

Heste fra at ligge, da disse saa ei kunne tii-

smøre sig.PWBalle.R.32. (børnene) tilsmurte

hele Ansigtet med Kagen.Oylb.(1849).X.99.
CKMolb.Dante.1.43. Feilb. -snavse, v.

[-|Snau's8] snavse til. Amberg. VSO. MO.
overf.: EBrand.UdenfL.155. \\ især i perf.

part. Kittel . . tilsnavset med MaUng.
PolitiE.KosterbU 11*1923.1.sp.2. Blomster- og
Frugthaven (var) tilsnavset og afgnavet af

Gederne. Gladkow.Cement.(overs.l927).71. jf.:

For at bUve en personlig Fornemmelse af

Tilsnavsethed kvit søgte han en Bade-
anstalt. JacPaludan.UR.211. -sne, V. vbs.

-uing ^Tilsnening af Sporskifterne. Jern-
baneT.^/»1936.7.sp.2). sne til; dække med sne.

(især i perf. part.). Veyene cre tilsneede.

vAph.(1764). det tilsneede Postbud. ^0^7.
EE.92. En lille tilsneet By. Bergstedt.D.7.

II
billedl. Grundtv.PS.IX.32. gamle Frugt-

træer, der i Sommeren tilsneede Plænernes
10 Grdis. Schand.0.1.173. en Lampeskærm . .

tæt tilsneet med graat Støv. Raae.TT.5.
-snige, V. [-isniJq^a] vbs. -else (s. d.) ell.

t -ning (Amberg.). {ænyd. d. s.) I) (især

13) til snige I.2: tilsnige sig noget, snige

sig noget til; tilliste sig noget (som ikke

retmæssigt tilkommer en, især et formuegode,

en fordel, en chance olgn.). nogle vilde til-

snige sig hans Midler. Falst.0vid.18. dersom
han . . søgte at tilsnige sig Hobens Yndest.

20 JSneed.1.8. det (var) brugeligt . . i Sverrig

at tilsnige sig ^naduerj Oblaterne, for der-

med at curere Sygdomme. Junge.288. (han)
havde tilsneget sig hendes Kjærlighed. PaZM.
IL.11. 797. (den) udviste tyske Undersaat
(skal) paany have . . tilsneget sig Adgang
hertil Landet. PolitiE.^yi»1923.1. uegl.: Mør-
ket havde tilsneget sig Magten over Stuen.

Schand.BS.117. || CP part. tilsnegen brugt

som adj. Moth.S575. deres tilsneegne Ret-

30 tigh.ed.Slange.ChrIY443. (Aventures de Télé-

maque) blev trykt i Haag mod Fénelons

Vilje efter en tilsneget Afskrift. JohsSteenstr.

SU.80. jf. Tilsnigelse: den tilsnegne Forud-

sætning (i Platons „Plwedon") at Døden ikke

er Livets Ophør men kun en anden Art

af 'EiXistents.Kierk.XIII.162. (filos., nu næp-
pe br.:) Tilsnigende Beviser . . i hvilke

Bevisgrundens Gyldighed mer eller mindre

beror paa Bevisemnet. BTDahl.Afsnit afTæn-
40 kelæren.(1896).26. jf. Tilsnigelsesbevis. 2)

(nu næppe br.) til snige 2.3: tilsnige sig f'at

osv.), snige sig til (at osv.). (hamborgerne)

hafde tilsnæget sig at bygge det Taarn kal-

det det Nye-Yerk. Slange.ChrIY413. Cit.

1770.(AarbLollF.1941.160). -snigelse, en.

[-isniJqalsa] fit. -r. vbs. til -snige (1). v

Aph.(1759). Kejserens Tilsnigelse af den

Ret til at anordne Lærebøger. FrNiels.R.
1.139.

II
nu spec. (især filos., t9) om

50 (ytring, der rummer) en hævdelse af noget

ubevist (blot antaget ell. paastaaet) som
noget bevist (sikkert, rigtigt), en slutning ud

fra utilstrækkelige præmisser; (fremsættelse af)

en paastand, der hviler paa utilstrækkelige,

falske (men som gyldige fremførte) grunde

(subreption). Overhovedet maa man (i det

filosofiske bevis) vogte sig for enhver Til-

snigelse (vitium snhre]^tionis). Sibb.Log.224.

den Tilsnigelse, at man frakjender enhver

60 Ting Prædicatet af Sandhed, naar den er

utilgjængelig for den menneskelige Erkjen-

delse.PMøll.ES.II.223. E. Brandes's An-

meldelse af Henrik Ibsens sidste Drama:
„Naar vi Døde vaagner", hvis Tilsnigelser
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allerede tidligere . . har været paatalt. (Sorn-

^undet."UlBOO.l.s'pA. Hegels tilsyneladende

rent logisk fremskridende Tankegang har . .

paa hvert Punkt ved Tilsnigelse (Subrep-
tion) optaget et i Erfaring givet Indhold.

Høffd.DF.llO. Jeg tager ham paa Ordet,
men jeg ved godt, at jeg gor mig skyldig i

en Tilsnigelse. VilhAnd.AD.33. hertil Til-

gnigelses-bevis, (filos., nu næppe br.) d. s. s.

tilsnigende bevis (se u. tilsnige 1). D&H. lO

-snit, et. (;/. -snitte og II. Snit 4 samt ty.

zusclinitt) 1) (nu især i tilfælde, der kan
føles som hørende til bet. 2) tilskæring af
klæder (VSO. MO.) ell. (nu) klæders (sær-

lige) snit (II.4.1); fa^on. Kiolens Tilsnit er

smukt. F50. (en) Uniform, der i Tilsnit

havde en vis Lighed med den franske. Ber^s.

PP.53L en hvid Lærredsdragt af militært

Tilsnit. ^aDons.S'.i2. 2) (især to) om (det

at give noget) en særlig (fremtrædelses)form, 20

et snit (1 1.4.2-3), et præg, især med forestilling

om en (bevidst, tilstræbt) afpasning, tilpas-

ning (efter et formaal, efter et vist mønster),

udfortnning efter en vis smag ell. som følge

af en tidsbestemt paavirkning olgn. (ofte med
nærmere bestemmelse ved attrib. adj.). han
sGgte da . . til Ord i fremmede Sprog, og
gav dem dansk Tilsnit. Mall.SA.12. De mene,
at Meddelelserne derved faae et mindre
lærd Tilsnit, en mindre skarpt betegnet 30

videnskabelig Form. Ørst.11.85. den preten-

sionsfulde Fremtræden af Musiken (i Oehlen-

schlågers dramer) er i Modsigelse med Shak-
speares hele Tilsnit af sine Stykker. Heib.
Pros.III.269. Fleertallet af disse Aphorismer
have et lyrisk Tilsnit. iiCierA;./.x. Denne stor-

artede Regelmæssighed i Tilsnittet af Figu-
ren er et Særkende for Ægypternes Kunst.
JLange.BM.1.80. en uøvet Haandskrift, som
ved sære Sving havde stræbt at give sig et 40

frit og flot Tilsnit. Schand.Fort.373. Med
sine 120.800 Indbyggere var København i

1840 en forholdsvis lille Hovedstad og af

et udpræget provinsielt Tilsnit.AHolmS
KJohansen. København 1840 - 1940. (1941). 39.

II
om person(s fremtræden ell. væsen). Op-

draget til Apotheker efter det gamle Til-

snit. Ørst.Br. 1. 17. et religiøst Gemyt med
et vist puritansk Tilsnit. Drachm.UB.240.
Tietgens noget engelsk gjorte Tilsnit. 50

MRubin.Er.l09. -snitte, v. I) (især fagl.

ell. fs) snitte til; tilskære (1). Tilsnitte

F'lesksnitter til Spækning.vAph.(1759). Boye.
PS. 1.149. en fint tilsnittet Tand af tørt

Træ. Rørd.KK.21. (jf. -skære 1; sj.) m. h.

1. stof, klæde: »fra kydsk tilsnittet Skiørt
frcmpippede en Fod. Trojel. 1. 163. 2) (jf.

-skære 2; til dels af -snit (2); 1. br.)

overf. Som de fornemme episke Folkenavne,
således tilsnittedes også Fyrsternes Døbe- 60

n&vne.aSchutte.HH.214. B. tøede helt op.
Det tilsnittede (0: stive, paatagne) gled af

hans \essen. Kchler.KK.46. -snydfe, v.

[-isnyJfia] (1. br.) til snyde 3.1 , m. refi. hensobj.:

snyde sig noget til. vi haabe . . at tilsnyde
os en anseelig Rigdom paa Ind- og Uden-
landske Creditorers Bekostning. PAIIeib.R.
1.127. Kierk.XIV.199. -snøre, t;. [-(SnoJraj

vbs. -ing (vAph.(1764). VSO. Bl&T.). (især

{3) snøre (II.7.5) til. (grønlændernes) Baade
(har) et Hul midt paa, hvorudi mand sig

setter og tilsnører. P^M^.DP.i3. tilsnøre en
Vadsæk, en Pose.F^'O. Manufact.(1872).176.
billedl: SalmHj.174.2 (Kingo.SS.IV359: be-
strikke^. -sode, v. [-|So'63] vbs. -ning
(Amberg. e. br.). (fagl. ell. CpJ dække(s), til-

smudse(s) med sod; sode til. (især i perf. part.

brugt som adj.). Amberg. En tilsodet Skor-
steensfeier. FS'O. de gamle Tage (med) de
røde, tilsodede Teglsten. Stuck.1.164. Gas
Ind.27. -soTe, v. [-ismu'a] i) (1. br.) m.
refi. hensobj., til sove 3.3: sove sig noget til

ell. sove sig til noget. *Vil man Freden sig

tilsove,
I

Nøjes man med Gravens Fred.
Orundtv.PS. VI.255. 2) f tH H. til 33.2:

indsove (1); sove ind. imellem overiles (hun)
saaledes af Søvn igien, at hun tit tilsover

med Maden i Munden, LTid.1726.54. 3) (sj.)

bringe (en seng) i uorden ved at sove (i

den), (hun sidder) i den tilsovede seng med
uredt ha.a.r.MKlitgaard.MS.129. -spaane,
V. iænyd. d. s.; „forældet". MO.; nu næppe
br.) tilspaane en noget, spaane (III) en noget
til. KSelskSkr.XI.298. B. og hans Kone ere

vist dine Venner, hvad De kan tilspaane
Dig, giøre de vist med Fornøyelse. Basi/j.^ilf

Neiiendam.BastholmskeFamiliepapirer.(1924).

37). Gude.0.31.

tilspidse, v. [itel|sbesa] -ede. vbs.

-ning (s. d.) ell. (1. br.) -else (Høffd.Psyk.
369). (især fagl. ell. (g)

I) m. h. t. noget konkr. I.l) til spidse 1:

give en spids (spidst udløbende) form; gøre
spids (spidst udløbende); ofte m. bibet.

af formaalstjenlighed; i pass. (m. perf. part.)

ogs. som udtryk for naturbestemt form: (blive

smallere og) løbe ud i en spids (jf. bet. 1.2^.

tilspidse en stump l?en.vAph.(1759). der-

efter bliver Tænderne (0: paa en kam) til-

spidsede med Spids&len. Hallager.139. Syd-
amerika . . blev erkendt som en Halvø,
der tilspidsedes mod Syd. OBang.EK.II.376.
TeknMarO. || især i part. tilspidset brugt

som adj. (musens) tilspidsede Tænder. Flei-

scher.HB.229. et tilspidsot Kindskæg. O^ei.T.

342. (hendes) elegant tilspidsede Lillefinger-

negl. /8aÅ:Dm.FF.253. om spidst fremskudte
læber: Junkeren rakte . . de tilspidsede Læ-
ber frem til Kys. Blich.(1920).X.72. (han)
pustede Røg ud gjennem sin stærkt tilspid-

sede Uund.Schand.TF. 11.275. Pont.FL.17.
(bot.:) tilspidset (acuminatus), begrændset af

en spids, langbenet Ninkel. Drejer.BotTerm.
162. Warm.Bot.704. Mnium cuspidatum (L,),

Tilspidset Stjornemos. Rostr.Flora.II.*(1925).

572. 1.2) (jf. II. spidse 4.1 ; mindre br.) intr.:

blive spidsere; løbe ud i en spids; spidse
til. en omtrent 2 cm. bred . . Staalklinge,

XXIII. Kentrykt «*;, 1946 89
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der tilspidser noget udefter. Gymn. II. 163.

det lange, lidt tilspidsende Baghoved. JoAs

Wulff.FA.98.

2) (jf. II. «pidse 3^ overf. (ofte i pass.

(perf. part.) ell. refl,.). 2.1) forme paa en

skarp(ere), (mere) spids (IV4, 6), koncen-

treret, prægnant, pointeret, outreret, raffineret

maade; spidse til. Voltaire og den rationa-

lisme, der tilspidsedes i hsna.EdvLehm.Ro-
mantikogkristendom.(1910).75. Kampen for

Eksistensen skærpede og tilspidsede de

aandelige 'Evner. Nathans.OB. 62. Der niaa

da være Kristne, for hvem Kristendommen
har tilspidset sig i dette: I maa ikke sætte

jer imod det OnåG.KMunk.OS.132. \\ især

m. h. t. fremstilling, ytring, udtryk, det vit-

tige og tilspidsede (i skrivemaaden) morer
dem. Jacobi.Skr.86. Saxos . . tilspidsede Sen-

tenser og hyppige Antitheser. Grundtv.LSk.9.

Kong Renes Datter . . er tilspidset for en
eneste Skuespillerindes Virtuositet, Alt er

kun Folie for hende. Hauch.Br.91. en enkelt

tilspidset (Brandes.DD.224: pointeretj Re-
plik. Brandes.//.50. 2.2) m. h. t. mellemvæ-
rende, situation, konflikt: gøre (mere)
spændt, afgørende, kritisk; ogs.: kon-
centrere. Den akutte Konflikt mellem Stats-

magterne og de politiske Partier . . tilspid-

sede sig ved . . FolkemødeT. Dagbl.^* /iil883.

l.sp.2. (billedhadet) var for Jødefolket selv

det mest tilspidsede Stridspunkt af alle i

dets Mellemværende med de omboende Folk.

JLange.MF.148. Pengepolitiken tilspidsede

Mangelen paa likvid Kapital. /)a./«das<n-

beretningl932.*20. den politiske Kamp til-

spidses under Provisorierne. Jlessetoa.J/ane
Bregendahl.(1939).25.

Til-spidsning, en. (fagl. ell. Qj) vbs.

til tilspidse; ogs. om (hvad der har en) til-

spidset form. I) til tilspidse 1. Amberg. Kir-

ken (har et) høit Taarn med fiirsidet Tilspids-

ning. Trap.*//.7i2. Vil man . . have spids-

næset Fodtøj, maa Tilspidsningen altid

foretages fra den udvendige og aldrig fra

den indvendige Side af Saalen. Skomagb.lO.
TeknO. || hertil (især ældre) ssgr. som Til-

spidsnings-flade, -hjul (d. s. s. Spidsehjul^,

-vinkel ofl. VSO. 2) til tilspidse 2. hine
engelske Poesiers underlige Mangel paa Til-

spidsning og Tankebraad (Bråndes.RS.467:
intellektuel Fointe). Brandes. VI.278. den til-

spidsning af situationen . . der er digtets

særkende. AOlr.DH.II.62. personUghedsfor-
dringen fik sin højeste udfoldelse og sin til-

spidsning i den romantiske tid. EdvLehm.
BY.58. Qp -spigre, v. [-|Sbiq,'ra, -jsbi^qia]

(\ -spire. Ing.Huldre-Oaverne.(1831). 19.21).
spigre til. vAph.(1759). den første Dør . .

blev ikke blot lukket i Laas, men hun lod
endog en Smed . . tilspigre den. Hauch.VZ.
196. bag Ghettoens tilspigrede Porte. iVa-

thans.GB.52. -spille, v. [-isbel'a] spille til

(se III. spille 11. lo;. I) (især ^) til III.

spille 6.3.
II
(nu næppe br.) spille op til (en).

faae sig Trumf tihfilt. Spillebog.(1786).66.
||

O m. refl,. hensobj.: erhverve, vinde i spil.

tilspille sig en Formue. F^SO. 2) J^ til III.

spille 9: indspille (et instrument). VSO.
-spise, en. (jf. ty. zuspeise; sj.) tilmad.

OecMag.VII.179. VSO. -spore, v. [-,sboJr9]

(nu næppe br.) anspore; tilskynde. Drivt til

at fremkalde, opmuntre, tiispore dem, hos
hvilke Anlæg havde været at finde. Praw.

10 (Rahb.Min.l789.I.179). -spring, et. (jf.

no. tilsprang; Qp, 1. br.) (rask, energisk) til-

løb (til en handling). Du har et Par Gange
gjort et eller andet Tilspring til at tvinge

mig — eller imponere mig. Schand.TF.I I.

355. JVJens.(Pol.''/iil930.13.sp.3). -sprøj-
te, V. [-isbrmi'de] (tilsmudse ved at) over-

sprøjte; sprøjte til. (især i perf. part.), dyng-
vaade og tilsprøitede vare (vi) komne ind

i Byen. Goldschm.NSU. VI1.26. Det er som
20 at blive tilsprøjtet med Gademudder fra

øverst til nedeTst\Soya.AV13. -spunde,
(se u. 1. spunde 1-2^ ell. (nu) -spunse,
v. [-|sbon'sa] vbs. -ning (Amberg. VSO.).

(fagl.) lukke med spuns; spunse til. vAph.

(1759). naar Øllet nogle Gange har stødt

op, bliver Fadet tilspundset og beeget.

Ølbrygn.(1796).103. Fadene skal være fast

tils^nnsede. DSB.Godsregl.7 . jf.: *Tolv (kruk-

ker) du fylde mig op, og vel tilspundse med
30 Laag dem. PMøll.ES. 1.256. i sammenligning:

Hørup.II.76. -spænde, v. [-|Sbæn'o] vbs.

-ing (s. d.) ell. (sj.) -ning (vAph.(1759)).

(fagl., især 0) fastspænde (med tæt tilslut-

ning); spænde (II. 9.12) til. smst. samtidig

med at (boret) roterer om sin Akse, til-

spændes (det), d. v. s. nærmes til Godset.

Hannover. Tekn.235. Bremsen skal . . kunne
fastholdes i tilspændt Stand. Befc.iVr. 75*«/*

1937.1.3. -spænding, en. [-isbæn'eq,]

40 (fagl., især 0) vbs. til -spænde ell. spænde
til; ogs. om indretning (paa drejebænk olgn.),

hvorved noget (et staal olgn.) tilspændes. Bore-

maskine (med) automatisk Tilspænding.

VærktMask.lll. IngBygn.l940.140.sp.l.
||

hertil ssgr. som Tilspændings-aksel (OpfB.*

III.59), -anordning, -apparat (Scheller.

MarO.), -bolt, -cylinder, -(haand)hjul,

-haandtag (TeknEngM.13), -hastighed,

-kasse, -pumpe, -rør, -skrue, -stempel

50 ofl. -spærre, v. [-isb^r'o] vbs. -ing (s. d.).

{ænyd. d. s.; jf. III. spærre 1.5; nu 1. br.)

spærre (til); hindre adgang til ell. passage

igennem; (til)lukke (fast), (kongen) hafde

tilsperret og med sine Skibe indsluttet Haf-

nen for Bsintzig. Slange.ChrIV885. Jeg skal

lade denne Dør tilsperre. Skuesp.IX.453.

Jeg tog fat paa Jernstangen, der tilspær-

rede GitteT^OTten.Blich.(1920).X1.17. overf.:

Konster og Videnskaber aabnede de hid-

60 indtil tilsperrede Nssrings-Yeie. Schyite.IR.

V171. maaskee tilspærrer han sig i samme
Øieblik den ophøiede Glddde.Kierk.il1. 110.

-spærring, en. [-|Sb?r'ert] flt. -er. (1. br.)

vbs. til -spærre ell. spærre til; ogs. konkr.,
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om hvad der spærrer (lukker). Slange.ChrlV
709. tvers over Gaderne var der anbragt
Traverser, det vil sige: faste Tilspærringer

af Jord, Sten eller Bjælker, der kunde standse

Fjendens FremTykken. nolst.Y279. -spør-
ge, V. [-isbør'qa] vbs. (sj.) -spørgeise
(Moth.S705) ell. -spørgning (vAph.(1759).

jf. Feilb.), jf. -spørgseL {cenyd. d. s.; nu
kun i mere formelt spr., spec. kirk.) rette

spørgsmaal til (en); spørge (en) til; (ad)-

spørge. een af (farisæerne), en skriftklog,

tilspurde (Chr.VI: spurde^ og fristede

(Jesus) og sagde: Mestere (osv.).Matth.22.

35(1728). vi tvende Mediateurs eller Op-
mænd tilspørge eder først, hvorudi eders

Prætentioner heståni. Holb.Vgs.Y3. et ungt
Menneske, som blev tilspurgt, hvad den
kraftigste mavestyrkende Plante kaldtes.

Tode.ST.II.77. jeg (o: en forhørsdommer) til-

spurgte den ulykkelige Mand, om han vilde

bekjende Gjerningen. Blich.(1920).XIV.177.

II
m. særlig anv., dels i perf. part., i udtryk

som: Tilspurgt af Skildvagten, hvo jeg var,

svarte jeg naturligviis : „Rahbek aus Kopen-
hagen." iia^6.£.///.292. bør Venstre . .

kunne naa sit Maal ved saa nedrigt et Mid-
del som Visnepolitik? Saaledes tilspurgt har
Vælgerne med 83 Stemmer mod 19 svaret:

Visnepolitiken er Midlet. Hørup.II.ll. dels

(kirk.) i vielsesformular : Efter en Tale til

Brudefolkene siger Præsten: Saa tilspørger

jeg dig N. N. (Brudgommen): Vil du have
N. N. (Bruden), som hos dig staar, til din

Ægtehustru :MJtef&o^.460. Holb.Pern.1.7. jf.:

Lyngbjærgmanden holdt sig lige værdig.

„Hør, Jep, a tilspør dig —" „Du er da ikke

bleven Præst endnu?" lo Jep.Skjoldb.NM.
25. -»pørgsel, en. f-spørsel. Slange.

ChrlVll. vAph.(1764)). flt. -spørgsler.

(ænyd. d. s.; nu kun i mere formelt spr.)

det at tilspørge (en); spørgende henvendelse,

spørgsmaal (rettet til en); forespørgsel. Og
var N. N. efter Tilspørgsel meget vel for-

nøjet dermed. Cit.1727. (AarbHards. 1938. 8).

(han svarede) kort og tørt . . paa hendes
Tilspørgsler. Tode./Z.iSP. denne bekræftede,

paa Tilspørgsel, at Fjenderne havde isinde

at gjøre Angrebet der. Blich.(1920).XV62.
Derpaa rakte hun Præsten Haanden med
en venlig TihpnTgsel.Drachm.T.87. gunstig
tilspørgsel, se gunstig 1.

tilstaa, t. ['tel|sdå'] IIøysg.AG.lOl. præt.

-stod; part. -staaet ell. (nu ikke i rigsspr.)

-staaen (vAph.(1759). Feilb.), -standen
(best. f. tilstandene. Holb.MTkr.129. JMunks
I^vned.l). vbs. -else (s. d.), jf. Tilstaaende,
Tilstand, (ænyd. glda. tilstaa, -stande, sv.

tillstå, ru). tilstå; efter mnt. tostan, jf. hty.

(zu)ge8tehen; egl.: staa (stille sig) ved siden

af, tæt ved; sml. tiltræde samt vedstaa (staa

ved u. II. staa 63) og vedgaa (gaa ved u.

gaa 39))
I) give noget sin (bekræftende) tilslutning

eU. anerkendelse. I.!) f om tilslutning til

ytring ell. anskuelse. \\ tiltræde (en mening);
godkende; give sin tilslutning, man
(maa) efter en vel grundet Speculation vel

tilstaae den Meening. Heitm.Physik.l8.
||

m. h. t. en andens udtalelse: bekræfte;
bevidne, der er Peiter, hånd skal tilstaa

mine Oiå.Holb.Kandst.1.5. \\ m. h. t. en
(andens) afgørelse: godkende; underkaste
sig. „Vil du underkaste dig hans Dom?" —

10 „Ja, jeg skal tilstaae hvad hånd siger deri."

KomGrønneg.1.65. jf. bet. 4: Resolutionen . .

er bleven til en qvasi Contractus, som begge
Parter stiltiende have tilstaaet at holde sig

efterrettelig. /Stom39e./.447.
|| (jf. bet. 3) m.

h. t. ens egen tidligere udtalelse: vedgaa;
vedstaa. Du maatte gierne føre Vidne paa
min Mund, jeg vil altid tilstaae hvad jeg

har sa.gt.Holb.Bars.1.2. 1.2) (m. overgang til

bet. 3) m. h. t. handling ell. forhold: bekræfte,

20 erkende som rigtig, sand ell. eksisterende;

anerkende, i Gierningen nægter (Epikur)
de Guder, som han ellers synes at tilstaae.

Eilsch.Philhist.34. det (er) ei nok at have
en løselig Idee om (guds egenskaber), og
at tilstaae dem med Munden. Suhm.II.94.
Burke . . brugte blandt andet Svanens
almindeligt tilstaaede Skjønhed til at be-

smykke den Mening, at Skjønheden slet ikke

beroer paa Figuren. 0rst.III.212. Denne
30 Indbryden af Lyset . . i det Physiske, er nu

vel tilstaaet som en daglig Erfaring. fietft.

Pros.I.107.
II

nu kun (især jur. ell. t)
m. h. t. ydelse af en ell. anden art: erkende

som sket (paa en vis maade), som rigtig ell.

gyldig; bekræfte; anerkende, et Gieldsbrev

. . hvori En under sin Haand tilstaaer at

være en Anden, fornemmelig paa Grund af

Pengelaan, Penge skyldig. Nørreg.Privatr.III.

125. jeg tilstaar at have modtaget —.S&B.
40 DiScH.

2) mere ell. mindre modstræbende vedkende

sig noget (dadelværdigt og) hidtil skjult,

spec. (jur.) noget strafværdigt (som man tages

i forhør for); bekende (4.i); aabenbare;
ogs. (uegl.) med overgang til bet. 3. 2 Advocat

:

„Hvad en Mand tilstaar udi Frygt og For-

skreckelse, saadan Tilstaaelse kand icke være
gyldig.'' Holb.Jep. IV.G. *Troe ei, din Anna
vil tilstaae en Brøde,

|
Som ingen Tiid i

50 hendes Tanke kom.Rahb.PoetF.il.23. *Man
kneb ham (o: tyven) med saa megen Fynd,

I
At han tilsidst tilstod sin Synd. Bagges.

Ungd.1.180. *det var tidt min Agt,
|
At til-

staae Alt, oprigtig og med Anger. Hrz.Svh.

135. aabent og uforbeholdent tilstaaer og
bekiender (jeg) min Uværdighed til den
mig tiltænkte Ære.Kierk.XIII.399. „Ja, —
saa vil De vel godt selv tilstaa det, at det

er galt fat, og at — det er Dem, der
"

60 „Tilstaa? — er De kommen for at forhøre

mig. Maren?" „A vilde godt vide det af

Dem selv." JakKnu.In.259. tilstaa sin skyld,

se Skyld 2. ;/..• Mit rigtige Navn, Emanuel,
er flovt og helligt. Jeg gruer naar jeg til-

89*
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staar det (o: vedgaar, indrømmer, at jeg hed-

der sadledes) for en kæk, ung Pige.BtecM.

UH.10. jf. Kærlighedstilstaaelse : (han) havde
ligget paa Knæ for hende, da han tilstod sin

Kiæilighed.Kierk.I.390.

3) give udtryk i ord for en (ændret, nu)
imødekommende føle- ell. tænkemaade: (mere

ell. mindre modstræbende) indrømme
(2.3) (en) noget; ikke (længer) ville be-

nægte, (især med en (bi)sætn. ell. pron. det

olgn. som ohj.; nu (ofte i forb. m. maattej

navnlig som udtryk for, at man paa egen

haand (ved nærmere prøvelse) er kommen til

en vis anskuelse), ell. (CJ) med forestilling

om fremførelse af en formel, højtidelig er-

klæring). Hvo der haver været hans Lære-

mester, enten det er Apollo eller Cupido,

saa maa man tilstaae at han er Foet. Holb.

Usynl.II.6. at komme til vor forige Tale

igien, da maae jeg tilstaae mig at være
bekymret og tviflraadig om jeg skal sige

Grev Retkiær Ja eller 'Nej.KomGrønneg.Y
122. Stor er Habor, ædel er han, jeg til-

staaer det, men des værdigere Offer bringer

jeg (o: ved hans drab) min Broders Siel.

Suhm.(SkVid.XII.107). *Det maa jeg dog
tilstaa,

I

Min Fætter havde Ret.Oehl.PSkr.

11.125. Jeg tilstaaer gjerne, at det at være
tungsindig i en vis Forstand ikke er et ilde

Tegn. Kierk.11.171. *men gjælder det Sma-
gen,

I
da tilstaar jeg: min — jeg siger det

frit —
I

er lidt uoTpåxeigen. Kaalund.324.
jeg skylder sandheden at tilstaa (osv.), se

Sandhed 1. jf. bekende 4,2: det maa jeg til-

staae, denne Have har vundet betydelig

ved de senere FoTsniåhnger.Heib.Poet.VI.
247.

II (&, især tidligere) m. subst. som obj.:

indrømme tilstedeværelsen (ell. rigtigheden)

af. hånd (skal) ydmygeb'gen bede om sin

Afskeed, og tilstaa sin Udygtighed. J?o?&.

Kandst.III.l. Han holder det aldrig for en
Skam at tilstaae en Overilelse. J5'need.7.27.

Ørst.III.21. ogs. (med overgang til bet. i):

med en indrømmelse (imødekommende) er-

kende, at en ell. noget har en vis (positiv,

værdifuld) egenskab; (indrømmende) tilkende
en noget. Historie og Erfarenhed nøder dem
til at tilstaae Christi Lærdom en Virkning
til at forbedre og oplyse Menneskene.
JSneed.II.214. Franskmændene, der ellers

saa nødigt ville tilstaae Fremmede den Fær-
dighed at skrive Fransk som et andet
Modersmaal, tilstode ham den. Oehl.Er.II.

123, de religiøse Partier, Lutheranerne, da
Grund-Loven (i Norge) blev givet, tilstod

Navn af chnste\ige.Grundtv.Udv.Y56. MO.
II (jf. bet. 4) med angivelse af, hvem man gør

vedkommende indrømmelse, dels (især tid-

ligere) med hensobj. hun maa tilstaa mig
dette, at hun derved gir ont Exempel til

andre unge Mennhkei. Holb.Mase.II. 1. *Den,
som Naturen holde vil i Live

|
I mange Aar,

I
Tilsidst maae gammel blive.

|
Den Sæt-

ning man mig vel tilstaaer. TFess.92. jeg

(kan) ikke tilstaae dem dette at være rigtigt.

PAHeib.11.20. visse Kjøbmænd, der, uagtet
de ere nær ved Fallitten, dog ikke vove at

tilstaae dem selv deres Fattigdom. fl^eiJ.

Pros.1.397. Vodskov.SS.Fort. dels m. præp.
for, især i forb. tilstaa for sig selv.

Uagtet Erik Holmberg ikke rigtig vilde til-

staa det for sig selv, havde han egentlig

ikke saa meget imod at komme til Provin-

10 seine. Schand.AE.24. Bergstrøm.Ve.29.

4) (især O, emb., f) ved imødekommenhed
yde en noget attraaet, behageligt, fordelagtigt;

indrømme (2.2); forunde; tilstede; over-
lade; bevilge; m. h. t. bøn: opfylde.
Moth.S727. 1668 (rejste Erik Munk) til

Sverrig . . for at annamme . . de tilstandene

Skibe, Skyt og Mumtion. JMunksLevned.l.
dersom det synes Kongen godt at tilstaae

mig (Chr.VI: give mig; 1931: opfylde^ min
20 Bøn. Esth.5.8. Frankrigs Børn skal ikke have

. . andre Indkomster end dem, jeg finder for

godt at tilstaa dem. Schand.IF.97. ved deres

Afsked om Aftenen . . havde (hun) tilstaaet

ham et Kys. Pont.LP.VII.91. der tilstaaes

ham et Tillæg. Scheller.MarO . tilstaa Kredit,

Rabat. Ludv. (han) forespurgte, om man
var villig til at tilstaa ham en kort Samtale.

LindskovHans.G.164. tilstaa (en) den naade,
se 1. Naade 2.

30 5) t sow udtryk for umiddelbar forestaaen,

snarlig indtræden; i part. tilstaaende,
tilstundende; forestaaende. Forbereedelsen til

dend tilstaaende Krig. Slange.ChrlY521.
||

(jf. Tilstaaende^ om gæld (fordring): ude-

staaende; forfalden til betaling, tilstaaendis

Gield. DL.5—14—41. Slange.ChrIV.1159.

6) (jf. Tilstand og IL staa 48.2 ;
„Forældet".

VSO.; nu næppe br.) om sag, forhold: for-
holde sig; staa til. *Det meget armeUg og

40 slet med ham tilstaL&er. Helt.Poet.95. man
(stormede) til Klosteret, for at vide hvor-

ledes tilstod i Himmelen og i Skiærs-ild.

Holb.Kh.573. LTid.1725.288.
til-staaelig, adj. [tel'sdåJoli] (til til-

staa (3-4); ikke i olm. rigsspr.) som kan

ell. maa tilstaas (en), billiges, indrømmes;
rimelig, det er tilstaaeligt, rimeligt. J«n^e.

PNJørg.ER.5. Rist.J.198. (zigeunerfamilien)

gjorde Holdt i de større Byer, hvor Fade-

so ren drev mere eller mindre tilstaaelige Er-

hverv. Mantzius. Skuespilkunstens Hist. i XIX.
Aarh.(1922).73.

\\
(sj.) til tilstaa 2. jf.: den

dybe, utilstaaelige Følelse af Skam over

at hun i sit Ægteskab har tilhørt en frem-

med Mand. VilhAnd.HP.60. -staaelise, en.

[-isdå?als8] Høysg.AG.72. flt. -r. {glda. til-

standelse; især tjj ell. fagl., spec. emb., t
(i bet. 1 og A) ell. jur. (i bet. 1 og 2))

vbs. til tilstaa (1-4): (mundtligt ell. skriftligt

60 udtryk for) det at tilstaa noget. I) til til-

staa 1(2): godkendelse; bekræftelse; bekræf-

tende erklæring, at søge fremmedes Samtykke
og Tilstaaelse. Slange. ChrlY 886. Goldschm.

R.410. Arvingernes gyldige Tilstaaelse for,
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at de (o: gaver fra en arveluder) er Aive-
ioTsk\id.JurFortnularbog.*122. \\ spec. m.h.t.

udbetalt tilgodehavende: kvittering. Meyer.

^

438. 535 Rd. 87»/io Sk. som herved ind-

betales til Skifteretten i N. Kjøbstad, mod
udbedende Tihtsi&else.Hylling.HJ.238. DSt.

1922.135. 2) til tilstaa 2, spec. m. h. t. juri-

disk strafværdig handling. Byefogden: „Me-
ster Gert Westphaler er med Vidner og egen

Tilstaaelse lovlig overbeviist, at have ind-

mænget sig i Christoffer Persen 011-Tappers

Giesters LdiUg.'' Holb.GW.V 3. Nørreg.Privatr.

y.éOi. For nærværende Tid er Deres Kjæ-
rest«! og ConferentsRaad Carstens de eneste

Vidner som jeg kan taale til en authen-

tiqve Tilstaaelse af mine Daarligheder. JEu;.

(1914).IV234. kun . . en aabenhiertig Til-

staaelse . . kunde frelse hende. Oehl.XXXI.
124. En reen, ubetinget, en indskrænket,

betinget Tilstaaelse. itfO. Tilstaaelse: beteg-

ner som egentligt Bevismiddel Indrømmelse
af et en Part personlig bekendt Faktum,
hvis skadelige Indflydelse paa hans Rets-

stiUing er ham bevidst. JurO.f1934).147. af-

lægge (hl3ink.Pol.*^»1945.1.sp.5. iuld.smst.

'/,1941.Sønd.4.sp.4. fuldstændig. BiÆT.; til-

staaelse ofl. kvalificeret tilstaaelse,

se kvalificere 3.3. hertil Tilstaaelses-sag,

(jur.) underretssag, i hvilken den sigtede

under forundersøgelsen har afgivet uforbehol-

den tilstaaelse (og som afgøres ved en særlig,

kortfattet procedure). LovL.VIII.815.X.1597.
Hurvntz.S.429.

\\ jf. Kærlighedstilstaaelse

:

Aldrig har i det mindste siden den reeneste

Tilstaaelse af et andet Fruentimmer, giort

mig halv saa lykkelig, som dette stumme
Sprog af min \xendse.Ew.(1914).lV.319.

*Aldrig var
|
Tilstaaelsen end kommen mig

paa Læhen.Oehl.AV(1810).10. Han kunde
have bejlet strax, men han følte ogsaa en
rig Lykke ved at forhale Tilstaaelsen.

PHans.KK.184. 3) (mindre br.) til tilstaa 3:

indrømmelse (3). Bileam var efter Biskop
Balles egen Tilstaaelse . . en Bedrager.
Horreb.11.373. Naar Alt kommer til Alt . .

have vi kun nogle Tilstaaelser fra vore
Professionslærdes Side at haabe, halve For-

holdsregler, ingen Radicalforbedring. Ørst.

VII.158. 4) til tilstaa 4. man (maa) giøre

Forskiel imellem en blot Tilstaaelse, som
kaldes Tilsagn, og en Pagt, hvorved man
overdrager andre Ret til at twinge.JSneed.

VII.32. Marchesen (fremførte) den Begjæ-
ring til Bandini: at han vilde male den dejlige

Gianetta . . Bandinis Tilstaaelse (o: indvil-

ligelse) blev givet. Blich.(1920). VI11.95. Til-

staaelse af en Frihed, en Fordring, en Løn.
VSO. Forespørgsel om Tilstaaelse af et

Låa,n. Ludv. f -fltaaende) et. til tilstaa 5:

udestaaende fordring; tilgodehavende. Pen-
gene dertil findes hos . . Biskop Thura af et

Ildet tilstaaende, som hånd . . har indcas-

serit for m\g.Cit.l718.(Falsteriana.36).

Tilstand, en. ['telisdan'j flt. („i nyere

Tid optaget af Enkelte". MO.; især o, fagl.)

-e (Sibb.P.I.178. 0rst.AN.JI.43. Mynst.
Levnet.37. JLUss.H.380). (ænyd. d. s., sv.

tillstånd, no. tilstand; jf. ty. zustand; egl.

vbs. til tilstaa (ell. staa til^, sadledes til

tilstaa 2 (nu: Tilstaaelse^; ikke alletider vil

(det lade sig) giøre, at Deponenten sin Be-
kjendelse og Tilstand, Ord for Ord selv kan
dictere i VeTineii.MR.1706.142. nu kun (m.

10 videre anv.) til tilstaa 6, II. staa (til) 48.3;

jf. Stand 4) den beskaffenhed, art, fremtræ-
delsesform, som noget har efter den maade,
hvorpaa det ved forskellige omstændigheders,
forholds, faktorers sammenspil staar til (for-

holder sig) dermed; forfatning (4); situa-
tion (2); status; omstændigheder, (ofte

med nærmere bestemmelse ved (attrib.) adj.).

1) i al olm., om ydre forhold ell. om-
stændigheder, m. h. t. ting, virksomheder,

20 (sagernes stilling i) en by, et land olgn. (jf.

Belejrings-, Blokade-, Krigs-, Kultur-, Sam-
fundstilstand olgn.). der seer jeg en Trojansk
Bonde komme, jeg maae spørge ham noget
om Stadens THhtSind. Holb.Ul.II.l. (kongen)
havde sat Danmark i en slet Tilstand.

Schousbølle.Saxo.322. Stemninger og Til-

stande. Hrz.(bogtitel.l839). naar (maskinen)
holdes i god Tilstand. {7rsw.Z).253. I Nutid
og Datid betegner den enkelte Sideart for-

30 trinsvis Tilstanden eller den gentagne Hand-
ling, mens den omskrevne betegner den
enkelte Handling. Mikkels.SproglS.105. 20
Eksemplarer med Raderingerne i tre Til-

stande (o: (udviklings)trin).Aarbogf.Bogven-

ner.1922.157. Godsets synlige Tilstand op-

tages i Konossenientet.Sindballe.Søret.(1936-

38).292. jf. Tilstandsform: Legemerne (er)

faste, flydende og luftformige. Man kan i

mange Tilfælde forvandle disse Tilstande . .

40 fra den ene til den anden. OpfB.^II1.17. \\

(jf. II. Stilling 4.8^ i forb. sagernes, tin-
genes tilstand, de raadende forhold, den
almene situation, den gældende ordning paa
et sted, omraade, felt. Sagernes nærværende
Tilstand. vAph.(1759). denne ny Tingenes
Tilstand. r/iorsen.^/A. 7.22. en sørgelig Tin-

genes Tilatand. JVJens.Sk.8.

2) (nu mindre br.) om den enkelte
persons (ydre, skæbnebestemte) livs-

so forhold; (tidligere) spec. om økonomiske
forhold (levevilkaar). Det er saa farligt

Mand, at tractere Ridefogden, det slags

Folk maa ikke vide vor Tilstand. //oi&.AV.

1 1.4. AchI at jeg, som var saadan Naadig
Herre for stacket Tid siden, skal see mig
i saa slet Tilstand. »o.Jep./TTi. I skulle vide

min Tilstand (Chr.VI: hvorledes det staaer

til med mig; 1907: mine Forhold). Ephes.

6.21. han vilde føle Medlidenhed med vor
M (o: to elskendes) Tilstand. Heib.Poet.X.33.

Da de paa deres Tiggergang til Nidings Hus
erfarer Tilstandene dér, aabner de for deres

velforsynede Tiggerpose og byder Jutta . .

I at tage for sig af Mad og uiikke. BilleskovJ.
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DD.I.216. (teol.) jf. Mellemtilstand 1: Om
denne Tilstand (mellem døden og dommen)
findes der i Ny Test. ikke nogen egentlig

LæTe.Sal.*XVI.895. jf.: Himlen er ikke et

Sted, men en Tilstamd. PBilleBrahe.Fløjte-
spil ogKlagesang.(1921).76.

3) (til dels spec. med.; jf. Almen-, Følge-,

Helbreds-, Sundheds-, Svækkelsestilstand

ofl.) om et levende væsens (en persons)

legemlige ell. sjælelige (individuelle, veks-

lende) beskaffenhed ell. forhold. Ach ja!

Hr. Doctor! hånd er i en elendig Tilstand.

Holb.Jep.II.3. Agtpaagivenhed, paa de ind-

vortes Facta og Tilstande. »S'ii!)6.P./.i7S. i

vågen Tiht&nd. Hjort.KritLit.11.285. Skjæn-
keverten . . kom ud i halv beruset Tilstand.

Gylb.(1849).VIII.226. han kom i en Til-

stand, der grændsede til Fortvivlelse. GoW-
schm.Hjl.I.123. hvis Tilstanden ikke er til-

fredsstillende i enhver Henseende, udsættes
Operationen. Ugeskr. f. Læger. 1939. 1188. sp. 2.

mental tilstand, se mental. || spec. (jf. Om-
stændighed 3.2; til dels eufem.) om svan-
gerskab (graviditet). *Glad til Horats
hun (o: datteren) løber,

|
Og glad sin Tilstand

TøheT.Wess.208. Fruen skammer sig orden-
lig ved at lade hende komme ind i Stuen i

hendes nærværende Tiht&nd.Gylb.III.lO.
(hun) kunde ikke overvinde sig til . . at

betro ham sin Formodning om sin Til-

stand. Poni.LP.TTieS. AaDons.MY94. spec.:

være i tilstand, (ikke i olm. rigsspr.) være

frugtsommelig, i omstændigheder. AndNx.PE.
11.106.

Tilstands-, i ssgr. ['telsdans-] især

(navnlig fagl.) af Tilstand 1; saaledes ogs. i

forsk, mere tilfældige ssgr. som Tilstands-

beskrivelse, -forandring, -forbedring, -for-

værrelse, -verbum ofl. -beteg^nelse, en.

(gram.) om (brug af) et adjektiv (ell. sub-

stantiv), der ikke staar som attrib. (ell. præd.)

og tjener som udtryk for den tilstand, hvori

den ved vedk. substantiviske sætningsled be-

tegnede person ell. ting angives at befinde

sig. Lefolii.SG.57. Tilstandsbetegnelse (ell.)

adjektivisk Apposition. Mikkels.SproglS.82.

-forbrydelse, en. (jur.) forbrydelse, som
bestaar i opretholdelse af en vis retsstridig til-

stand (som hæleri olgn.). JurO.(1934).147.
-form, en. en tilstands fremtrædelsesform;
spec. (fys.) om et stofs særlige beskaffenhed
m. h. t. massens tæthed og fasthed (som fast,

flydende ell. luftformigt). OpfB.^111.17. ikke

et Atom forgaar, (det) overgaar (blot) i

en anden Tilstandsform. Pon<.LP.F//.S5.
MKnudsen.Fysik.(1923).3. -funktion, en.

(f^s.) se MKnudsen.Fysik.(1923).182. -lig-
nings, en. (fys.) se Christians.Fys.607

.

-servitnt, en. (jur.) servitut, der hjemler

indehaveren en speciel ret til paa en fremmed
ejendom at fordre opretholdt en tilstand, som
han normalt ikke kan kræve (negativ servitut).

Illum.Servitutter.(1943).74.

I. tilstede, v. ['telisdæ'ba] tilstede.

Høysg.AG.70. (tidligere ogs. skrevet tilstæde.
DL.1—14—1. Holb.Bars.I.l. Rahb.E.V. 161.

Heib.Pros.X.28). præt. -te (Goldschm.Hjl.
111.172. Schack.l3. jf. VSO. MO. tidligere

ogs. (skrevet) -de. lSam.l8.2(Chr.VI). Holb.
GW.III.2. Schousiølle.Saxo.104. jf. tilstæde.

Holb.Intr.1.221) ell. (nu mindre br.) -ede
(sa.Masc.111.3. Slange.ChrlV.610. Goldschm.
Fort. 111.348. Schack. 152. Drachm.VT.145.

10 jf. VSO. MO.); part. -t (lMos.20.6. Holb.

NF.I.147. VSO. ApG.28.16(1907). jf. MO.)
ell. (nu mindre br.) -et (ApG.28.16(1907:
tilstedt;. Holb.Intr.I.221. Oehl.AV(1810).51.
Brandes.IX.277. jf. MO.). vbs. -else (Holb.

Hh.I.421. VSO. MO. Lehm.III.231). {ænyd.

d. s., glda. tilstedhe (Mariagerleg.395. præt.

tilsteddhe. smst.371), sv. tillstådja, no. til-

stede, mnt. tosteden; jf. stede til u. stede

3; især O, i mere højtid., formelt spr.)

20 I) (jf' stede 1 og 3.i; sj.) forunde, give
adgang; indlade. Den Regel syntes at

herske, at velklædte Folk uhindret kunde
gaae ombord, hvorimod slet- eller halv-

klædte kun tilstededes efter at have betalt

Fragten. Goldschm.R.378.

2) om person, som udtryk for at tillade en
noget (i mindre omhyggeligt spr. (ved for-

skydning af konstruktionen) med det til den
aktive sætn.s hensobj. svarende led anv. som

30 subj. i pass.). 2.1) (især m. hensobj. og inf.

(sjældnere at-sætn.) ell. pron. det som obj.)

lade en faa adgang til (mulighed for, tilladelse

til) at foretage sig noget (ønsket); forunde
ell. tillade en (at gøre) noget; ogs. (m. vbs.

olgn. som obj.): lade noget ske ell. finde
sted. Ingen maa giøre nogen Eed, førend

det hannem af Dommeren tilstædis, eller

paaleggis.DL.i

—

14—4. Paulus blev det til-

stædet (Chr.VI: Paulus blev tilstedet; 1907:

40 Dog blev det tilstedt Paulusj at boe for sig

selv.J-pCr.2S.i6. (han) bad . . Pilatus, at

han maatte nedtage Jesu Legeme; og Pila-

tus tilstedte (Chr.VI: tilstedde; 1907: til-

lod; det. Joh.l9.38. „maa jeg da icke faa et

Glas Brendeviin først, førend jeg dricker

Forgiften" . . „Jo det kand nok tilstædes."

Holb.Jep.IV6. Vil du tilstede, at jeg ligger

hos din Kone i Nat?sws<./7/.3. * Eders Naade

I

Har huldt tilstædet mig at tale hit.Oehl.

50 AV(1810).51. *Saa myrded de den Herre

from,
I

Det Gud tilstæde vilde. Grundtv.

Kvædl.126. Naar den unge Grundtvig bliver

ældre, og kan tilstædes Confirmation, skal

jeg . . skrive ham en Catechismus.J?ei6.

Pros.X.28. Luther tilstedede Bigami til

Forebyggelse af Skilsmisse. EJessen.RI.138.

(spøg.:) kan det tilstedes mig at tage et

par af dine jordbær?
\ 2.2) m. tings-obj.:

unde; tilstaa (4); give; skænke; over-

60 lade. Erick Sparre . . maatte ej nogen

Tro (o: tiltro) tilstædes. Slange.ChrIVUS.
*Tør jeg mig underdanigst blot udbede

|

De (o: Døden) denne Lee mig vil tilstede
|

Saa længe til De kommer Dem igien? Bagges.
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Ungd.1.237. (sj.) m. refl. hensobj.: disse

vederstyggelige Injurieprocesser . . hvor
overalt Dommeren, for at kunne fælde en

Dom, som oftest maa tilstæde sig den Al-

videnhed, at forklare Tanker, og fortolke

HileningeT.Rahb.E.Yldl. især i forb. som
tilstede (en) en bøn, en begæring
(Schousbølle.Saxo.104) ell. (jf. bet. 1) til-

stede (en) adgang. Ingen uden hun (o:

fangevogtersken) og en lægekyndig Hellig-

aandsbroder tilstededes Adgang til Taarnet.

Ing.KEMI.(1833).88. han ser sig for i den
Verden, hvor han tilstedes Adgang, Jo/»s

Wulff.T.30.

3) m. iings-subj. 3.1) om lov, vedtægt olgn.:

fastsætte (noget) som tilladeligt, til-

børligt, tilstedeligt; tillade, omendskiønt
hun som en god Christen har sat sig for at

bære sin Sorg med Taalmodighed, saa til-

stæder dog Moden hende ikke saadant.

Holb.Bars.I.l. Giøre hvad Lovene tilstede.

vAph.(1764). „skynd Dig nu at vande Kvæg
og kom saa hjem og faa Mad!" . . Denne
dobbelte Opfordring tilstedte intet Ophold.
Schack.l3. 3.2) om forhold, omstændigheder:

gøre (noget) muligt; tillade. *mig ey Tiden
vel tilsteder, |

At i det mørke Land jeg

Søfnen efteTledeT.Holb.Paxirs.256. *Knap til-

stæder mig min Harme her at tale Ordet

imod; (nogenlunde ell. til nød) tillade-

lig. *Naar trofast, varm og redelig
|

jeg

bejle vil til Dig,
|
da er det vel tilstædelig,

I

Du gives hen til mig. Drachm.RR.128.
om en fortolkning af mærkernes betydning
er tilstedelig eller vel endog nødvendig.
ADJørg.11.76. AOlr.DH.II.lOO. jf. Tilste-
delighed. Lehm.Om alm. Værnepligt.(1846).
36. Hørup.1.67.

Tilstede-vwr, et. [-|væJr] (jf. Nærvær;
sj.) d. s. s. -værelse. DiætLex.II.79. Fund-
pladsers Tilstedevær i Nabolaget. GS'cM^e.
(StSprO.Nr.112.43). -værelse, en. [-,væ?-

ralsa] (ænyd. d. s.; jf. Hosværelse; især O)
I) det at være til stede; nærværelse. Julian

(maatte) see sin Tilstædeværelse . . at være
aldeeles unyttig. Rothe.ChristendommensYirk-
ning.II.(1775).150. VSO. MO. han tændte
sig en ny Cigaret og saae mod Himlen, som

20 om han ikke anede Damernes Tilstede-

værelse. Pon<.LP.F//.3i. 2) (jf. Nærværelse
3; mindre br.) eksistens; tilværelse. Vil saa

Nogen bestride Tilstedeværelsen af et ¥ot-

syn? Schand.BS.311. -væren, en. [-|væJ-

r(8)n] (sj.) d. s. s. -værelse (1). *Mennesker
. . stimled til bestandig,

| Og deres evige

Tilstedeværen,
|
Forhindred selv hvert Øie-

k8iSt.Heib.Dv.l8. -værende, part. adj.

]-|VæJr8n8] (ænyd. d. s.; jf. hosværende u.

\xå.Oehl.PSkr.II.188. Ord, der tilstedede en 30 hosvære; især ca) 1) som er til stede; nær
dobbelt Mening. Goldschm.Fort.III .348. sa.

Hjl.III.172. Stuen, som den gamle Cathrine

til min Hjemkomst havde gjort saa behage-
lig, som Husets Evner tilstedede. (Sc/iacA;.

152. Drachm.VT.145.

4) t overdrage (at udføre ell. iværksætte

noget); paalægge (som hverv). *(Jupiter)

Lod kalde paa sin Søn . .
|
Og i Forretning

ham tilstædde Argi Død.
|
Før han af Ju-

værende. alle tilstede værende Gesandter
bleve u-taalmodige. Slange.ChrIV243. Jeg
giver mig den Ære at indbyde alle de til-

stedeværende Herrer og DameT. Heib.KS .87

.

det i Kullene muligt tilstedeværende Vands
FoTd&mpning. SkibsMask.34.

|j
anv. som

subst. (i flt.), om personer, alle Tilstæde-

værende vare dTnkne.Schousbølle.Saxo.7. In-

gen af de Tilstedeværende rørte sig for at
piter ey fik en slig Befaling,

|
Før han den 40 lægge Haand paa (ham).Molb.DH.II.103.

sat i \3STk.NKBred.Metam.64
II. til-Htede, adv. se 1. Sted 11. hertil

ssgr.: tilstede-bleven, part. adj. [-|ble^

v(3)n] (sj.) som er forbleven til stede (paa
stedet); anv. som subst.: De Tilstedeblevne

afgiorde Sagen. 7*90. »blivelse, en. [-|bliJ-

valsa] (isasr jur.; nu sj.) det at forblive til

stede (paa stedet); fortsat (ell. fremtidig) til-

stedeværelse, ingen (maa) af Arresten løs-

JaeAnd.Er.1.168. 2) (jf. nærværende 3 0^ 6;

mindre br.) som (endnu) eksisterer (er be-

varet); eksisterende, en endnu tilstedeværende

lunefuld Billet af "Qdigge^en.ABagges.JB.I.

Till.62. den ældste tilstedeværende Lodsbog
paa Dmsk.CSPet.Litt.296.
Til-stelnin^:, en. [-(sdæl'neri] flt. -er.

(fra SV. tillstållning, vbs. til tillstålla, stålla

till (se II. stelle og IV stille^; jf. Tilstilling

lades, med mindre de Militaires Chef selv 50 2 ; især som (bevidst) svecisme, ofte spøg.)

vil svare til Arrestantens Tilstedeblivelse.

Forordn.^*1*1725. 1.§6. Ing.P().I.188. NPWi-
wel.JL.197. -bliven, en. [-,bli»v(8)n] (sj.)

d. s. Winth.TF.76. -kommen, part. adj.

(-|k(om'(i))nJ (l.br.) som er kommen til stede.

VSO. O -komst, en. det at komme til

stede. Ministeriets uforandrede Tilstedekomst
i mg^!i&\cn. Fædrel.l854.281.sp.l. Bek.Nr.43
**1*1936.§26.

anordning; foranstaltning; arrange-
ment; især: (mindre) selskabeligt arran-
gement med servering, endelig afholdes

der (i anl. af Hostrups 70-aars fødselsdag)

for mindre bemidlede . . en lille Tilstelning

h, 26 Øre pro peTsona. Dagbl."/tl888.2.sp.5.

paa Landet . . holdes der fremdeles strengt

over, at man første Juledag skal forblive

hjemme og den festlige Tilstelning gælde
ta tilstedelii:, adj. [tel'sdæ'ftali] (a/ 60 alene Husets Vo\k.Troel8L.VII.43. De aner

I. tilstede (2-3) ell. af utilstedelig; endnu
ikke i MO. ell. Holst.R.) som kan ell. maa
tilstedes (tillades, godkendes); som man
ikke (med rette) kan indvende noget

ikke hvilke uhyrlige Tilstelninger der ud-
kræves til dette Hverv (0: at skrive en
rapport). AKohl.MP.II.80. den lille Siona
(bliver) bange for hele denne underlige Til-
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stelning (o: et pyntet juletræ). Jørg.Breve fra

Assisi.(1924).81. -stemme, v. [-isdæm'a]

vbs. -else, -ning (s. d.J. I) (jf. III. stemme
1.3; 1. ir.) tildele, tilkende (en noget) ved

stemmegivning. MO. Athenerne (lurde) have
tilstemt (Sokrates) et Fiyt&neion. VilhAnd.
(Tilsk.1902.108). 2) (jf. III. stemme I.2;

nu næppe br.) give (en person(s mening, for-

slag)) sin tilslutning, sit samtykke, sit bi-

fald, (det skulde) mere giælde og efterfølges,

hvad nogle faae Biskoper med stor Hitzig-

hed raadede og tilstemmede. *Sian^e.C/ir/Tr

1012. MO. -stemmelse, en. [-[sdæm'alsa]

(ænyd. d. s.; nu næppe br.) vbs. til -stemme

(2): (menings)tilslutning; samtykke; bifald.

LTid.1725.88. Borgerne . . meenede, Adlens
Val var, uden deres Tilstemmelse, ikke gyl-

digt. EPont.Atlas.III.410. -stemning, en.

[-jsdæm'nen,] (nu sj.) d. s. Molb.VSH.481.
Jeg turde maaskee have den Lykke, at alt

Dette fandt deres Tihtemning.0rst.il.100.
Madv.E.119. -stik, et. vbs. til -stikke;

spec. (4>-) om et paa en planke (et krum-
tømmer) afsat maal, der angiver, hvorledes den
skal tiistikkes. Funch.MarO.II.140. -stik-
ke, v. (ænyd. d. s. (Bording.1.112)) vbs.

-ning (Amberg.). I) til II. stikke 1-2. vAph.

(1759). II
nu kun (jf. -stik; ^) d. s. s. II.

stikke (til) 37.i. OrdbS. 2) (jf. stikke (til)

37.2; nu næppe br.) til II. stikke 6-7: give,

række (en noget, især: skjult, hemmeligt);

stikke (noget) til (en). JBaden.DaL. At tii-

stikke En et Brev. F/SO. MO. -stille, v.

[-isdel'a] vbs. -else, -ing (s. d.). {ænyd. d. s.;

efter ty. zustellen; jf. IV. stille 3(6) og 4(3-4))

i) (især i mere formelt spr., emb., t) lade

noget komme til en (komme en i hænde);
(over)give; i olm. spr. nu kun m. h. t. for-

sendelse olgn.: tilskikke (2.i); tilsende, (især

m. h. t. brev, (forretnings)skrivelse olgn.).

naar dennem Breve, eller Domme, fuld-

færdige tilstillis. DL.I—25—i9. den Kongl.
originale Obligation . . er tilstillet hans
eneste ki\rng. Stampe.V1.104. Til Belønning
. . lod (kongen) mig tilstille en kostbar
Diamantes-Brystnaal.^ei&.Fam.iO. Koncipe-
ret af P, hvem Svar bedes tilstillet. Juri^or-

mularbog.^24. Beløbet skal vi tilstille Dem
omgaaende efter Varernes Modtagelse. Lwdv.
Ethvert Andragende bliver . . at tilstille det
Udvalg, hvortil Indbringeren begærer det
o\ergivet. ForrFolketing.§27.

\\ (1. br.) med
videre anv. (han) begiærede, at hans Frue
og Børn maatte blive ham igien tilstillede.

Eolb.DH.II.S16. de Lybske maatte strax
deres fratagne Skibe og Gods tilstilles.

Slange.ChrIY158. Hun tilstillede A. et ly-

nende Blik. JørgenNiels.FL.84. 2) (sj.) hen-
stille (3) noget til en(s afgørelse). Jeg vill

tilstille Deres Excellence og Høie Herrer
selv hvad de finde forgott at dømme herudj.
Holb.Brv.98. Jeg tilstiller ellers dette din
videre Eftergrandskning og Skiønsomhed.
sa.Ep.1.24. -stillelse, en. [-isdel'alsa]

(især emb., f) vbs. til -stille (1). Amberg. jeg

imødeser gerne godhedsfuld Tilstillelse af

Deres Ordrer. Lttdv. om (ledsage) skrivelse:

jeg frygtede for at det var for fortroligt at

sende ham (bogen) gjennem Hegel uden
skreven Tilstillelse (hvilket Ord]). JPJac.
(Brandes.Br.II.273). -stilling, en. [-[sdel'-

eri] I) (især emb., Y) vbs. til -stille (1).

VSO. MO. 2) (jf. sdjy. stille til, ordne, for-

10 berede, oldn. tilstilling, anordning, foranstalt-

ning; sml. Tilstelning; dial.) anordning; til-

lavning; forberedelse. Tilstillingen er snart

det værste, sagde drengen, han skulde have

Y>Tygl. Krist.Ordspr.428. Qp -stimle, v.

[-isdem'la] strømme hen til (et sted) i en stim-

mel ell. talrig skare; stimle til. (især i part.

ell. som vbs.). *det tilstimlende Folk raaber

omkring dig. Heib.D.49. den tilstimlede Al-

mueshoh. Ing.KE.1.51. Han modtoges med
20 stor Høitidelighed af Borgemestre og Raad

. , under . . en umaadelig Tilstimlen af Stok-

holms BoTgeie.Allen.I.153. O -stjæle, v.

[-jsdjæ'b] (ænyd. d. s.; 1. br.) m. refl,. hensobj.:

skaffe sig ved tyveri, ved at stjæle. MO. Gros-

sereren . . skældte ham . . ud for at have
villet tilstjæle sig den gamle Uniform.

Borregaard.VL.I.391. uegl.: Bagges.Ungd.il.

60. de øjeblikke, jeg kunde tilstjæle mig.

FrHamm.Levn.I.llO. -stoppe, v. vbs. -else

30 (EPont.Atlas.I11.493. VSO. D&H.) ell. (nu

især) -ning (vAph.(1759). Andres.Klitf.225.

LandbO.IV.779). (ænyd. d. s.; jf. I. stoppe

3(2-3 og 5); (uden for perf. part.) især O ell.

fagl.) stoppe til; (til)lukke, spærre (ved at

noget stoppes i, udfylder en aabning); m. h. t.

en kilde(s vand) olgn.: lukke for; standse.

I ) om person. I skulle . . tilstoppe alle Vand-
kilder. 2X^.3.29. med Leer han tilstopper

(de) gabende Spiaskker. Pram.Stærk.140. man
40 tilstoppede Havnene for at sikkre dem mod

8øTøveTe.Goldschm.NSU.VII.59. at tilstoppe

alle Ventilationsrør. Bardenfl.S0m.il.182. bil-

ledl: Helt.Poet.196. alle Forandringer nytte

ikke, saa længe Kilden (0: til fejlen) ei til-

stoppes. J*S'neea!.F///.24(?.
II

tilstoppe ens

mund, stoppe munden paa en; især uegl.

(jf. u. Mund 4.3^. de ville . . tilstoppe deres

Mund, som love dig (0: gud).St.tEsth.l4.7.

Schand.AE.335.
||

tilstoppe ens øre(n)

50 olgn., se u. Øre.
|| (1. br.) m. h. t. evne, virk-

somhed olgn.: bringe til ophør, til uvirksorn-

hed; standse. I skal, i det I giøre got, til-

stoppe de daarlige menniskers vanvittighed

(1819: bringe de daarlige Menneskers Van-

kundighed til at tie). lPet.2. 15 (Chr.VI).

Ethvert Forsøg paa at tilstoppe Receptivi-

teten for, at man er i Fare, er æsthetisk Mis-

\iisning.Kierk.VI.436. 2) uden (tydelig) fore-

stilling om personlig virksomhed, dels m. subj.,

60 der betegner en lukkende, spærrende Ung,

dels (i pass., spec. perf. part.) som udtryk for

resultat af en (naturlig) udvikling (afsættelse

af urenlighed olgn.). om Vinteren tilstoppis

(havnen) med Jord og Ssind. Pfl,ug.DP.780.
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(her) begynde adskillige Træer og Buske,

at tilstoppe ¥\oå%n. Reiser.111.244. Sand-
flugten . . tilstoppede (Arresøs) Udløb.
EPont.Atlas.11.256. TeknMarO.

||
part. til-

stoppet brugt som adj. (renden) er udentil

ganske tilstoppet. JensS'ør.//.92. Som Fon-
tænefigur en Delfin med afbrukken Hale og
med det ene Næsebor tilstoppet.JPJoe.//.
366. han var helt tilstoppet i Næsen af Snue.

AaDons.(PoUU1942.Sønd.22.sp.3). -straa-
le, V. [-jSdråUa] (jf. udstraale; O, især

højtid., poet.) om noget lyst, straalende:

bringe(s), skænke(s) (en) ved at lyse, straale

(imod en). *Ei længe Beatrice saa mig
skued,

I
før hun tilstraaled mig et Smiil.

CKMolb.Dante.III.55. KMunk.DU.19. jt.:

Agerdyrkning og kvægavl holder deres ind-

tog i landet, som følge af kulturtilstrå-
ling fra Vesteuropas kystegne. ^OirJE.iVG'.

47. -stride, v. [-|SdriJ6a] (1. br.) m. refl.

hensobj.: vinde, tilkæmpe sig ved strid, den
Seier, hvilken Gregor VII vilde tilstride sig.

Rothe.OmHierarkiet.I.(1778).436. CFrim.AS.
3. VSO. -stryge, v. [-|Sdry?(q)a] vbs. -ning
(Amberg. TeknLeks.I.164). {ænyd. d. s.

(SuTidbo.FS.1.72); GJ ell. fagl.) stryge til (se

III. stryge 13.ii_^; især som udtryk for glat-

ning, tildækning. Naar nu et Stykke Klæde
er anslaaet; bliver det tilstrøget eller kradset
vaadt, med fiine Hollandske Streichen (Kår-
der). OeconJourn.i755.225. billedl.: Gjør dette

Folks Hjerte fedt . . og tilstryg deres Øine
(1931: gør . . dets Øjne blindej, at det ikke

seer med sine Øine. Es.6. 10.
||

(landbr.)

dække ved harvning. JPPrahl.AC.38.
||

(mur.) d. s. s. forskælle. TeknLeks.I.164.
•stræbe, v. [-isdræ'ba] ^„usædvanligt".
MO.; tidligere dog alm. hos Mynst.; nu
(alm.) især (j}j søge at nærme sig ell. naa
et vist maal for sin handling, sine bestræ-

belser; bestræbe sig for, stræbe (efter) at naa
(realisere), en Idee, hvis Fuldkommenhed
tilstræbes, men i Virkeligheden aldrig op-

j

naaes. Mynst. Begrebet af den christelige Dogma-
Uk.(1831).2. det Store, Skiønne, Ædle, som
[de tilstræbe . . bliver (aldrig) virkeligt.

\ia.Betr.II.409. Hvad der tilstræbes som
'Idealet . . at de Christne er et Folk af Præ-
ilter, det er nu fuldkommen nai&ct. Kierk.
IXIV217. Du har vanæret mig, sagde han i

[samme tilstræbte Thea.ter'p&thoa. Schand.VV
ll06. Det 18. Aarhundredes typiske Aands-
iretning. Oplysningen . . havde tilstræbt en
[Tis flad '^yttelære. Fridericia.NII .1 .190. hun
[tilstræbte fuld Retfærdighed. ylaZM>is.Mlf
fl35. -strække, v. præt. -gtrækkede
\(M0.), part. -strækket (Slange.ChrlV.189)
feW. -strakt (ixhirdigt. Kyhn.PE.a3f). (ænyd.
[d. «.; ;/. tilrække 2; „Usædvanligt". F6'0.;

[«tt emb. ell. dial. (sjæll.), jf. FDyrlund. Uds.

70; 1. br. uden for præs. (inf.)) strække til

(se II. strække 13^. Naar Boen skal skiftis,

og den kand tilstrekke, og alle Creditorer
kand af den blive fornøjede. Z>L.5—2

—

24.

saa vidt deres Kræfter vilde tilstrekke. fl^oift.

NF.IL42. JSneed.II.151. nogle Timer . .

kunde (ikke) tilstrække til alle disse Dyrs
Slagtning. Mynst.Bispepr.(1852).42. Forplig-

telser, der . . paahvile nogen af Ægtefællerne,
udredes . . af dennes Særeje . . saa vidt til-

strække kan. LovNr.75y*1899.§24. LovNr.94
"/,1934.§3,2.

tilstrækkelig, adj. [tel'sdregali, dagl.

10 ogs. te-] Høysg.AG.111.133. adv. d. s. ell. -t

ell. (t) -en (KomGrønneg.11.11. ASØrsted.
Haandb.I.510.ACLHeiberg.Kingo.(1852).77).
(no, tilstrekkelig ; af tilstrække (strække til);

jf. utilstrækkelig samt tilrækkelig) som
strækker til, tilfredsstiller et vist krav,
gør fyldest (efter rimelige fordringer), slaar
til, er (stor, omfattende) nok; fyldest-
gørende; ogs.: behørig; fornøden. \\ ordet

er ikke saa udpræget bogord som fyldest-

20 gørende, men mindre dagl. end nok; i alm.
med mindre absolut bet. end nok; i talespr.

(som adj.) oftest anv. i intk. ent.: tilstrække-

ligt, navnlig som præd. (se videre u. V nok A^;
hvor forestillingen om størrelse, omfang,
mængde er særlig fremtrædende, bruges i st. f.

adj. nu oftere forb. m. adv. (bet. 2): til-

strækkelig stor, meget, mange olgn.

I) som adj. Moth.S859. naar min Herre
vil sætte os tilstrækkelig Pant, skal hånd

30 gierne faae Penge hos os. Holb.llJ.1.4. Vel
vare hans Indkomster ikke store; men med
Nøisomhed dog tilstrækkelige. Jacofti.Luxd.

12. Jørgen . . lagde Almanakken paa Kværn-
kassen efter at have renset en tilstrækkelig

Plads for den med sit Frakkeærme. (Jyei.M.

10. der er i Forvejen tilstrækkeligt, som
trykker og piner mit Sind. Pont.DR. 1.226.

det er fuldt ud (fuldstændig) ell. mer end
tilstrækkeligt olgn. Ludv. ErlKrist.DH.150.

40 jf. sp.l427**. (emb.:) han paastod ham til-

pligtet at betale sig . . Søgsmaalets Om-
kostninger skadesløst eller med noget
Tilstrækkeligt.£?t/Hinsi.Z?J.3i. jf. DSt.

1922.139. spec. (efter lat. causa ell. ratio

sufficiens; filos.): den tilstrækkelige
grund(s princip) ell. (sj.) aarsag (Ew.
(1914).I.10.15.IV21), (princippet om at)

ingen ændring sker uden en grund til, at den
sker, og sker netop saaledes. Eilsch.Term.

50 39. Ntreschow.Indl.166. Den tilstrækkelige

Grunds Princip, som siger, at der er en
Grund til Alt. IIøffd.FII. *I.346. ||

(mindre
br.) med kompareret form. (du) erholder

(ved tavshed) den tilstrekkeligste Hævn over

din Modstander, hvilken anseer sig med For-

agt, og sit Skrift u-værdigt at besvares. /foife.

MTkr.178. naar Herren ikke gav hende til-

strækkeligere Husholdningspenge om Ugen,
saa vilde hun aldeles melde sig fra Tjenesten.

60 Drachm.VT.158. \\ med angivelse af arten,

i udtryk som have ell. være tilstrække-
ligt af ell. (sjældnere) med (noget). Rime-
ligvis havde (hunræven) ikke tilstrækkeligt

med Mælk. AaDon8.MV228. der (vilde) være

XXI ir. Rentrykt "/, 194« 90
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tilstrækkeligt af Lokomotiver og Vogne paa
Falster til fortsat at klare Trafikken. Vinge-

hjuletJ945l46.26.sp.2. || ofte med flg. nær-
mere bestemmelse, især ved præp. til ell. (nu
sj.) for (Suhm.II.61. Hjort.KritLit.il.235),
navnlig med flg. inf. hans 30 k 32 Karrer har
nok været tilstrækkelige til Værket (o:

renovationsarbejdet) . . om Indbyggerne ellers

havde gjort deres Pligt med at ie]e.Cit.

1705.(KbhDipl.V795). *Hvo kand finde
|

Tilstreckelige Ord at male saadant af!

Holb.Paars.22. Hun behøvede icke saa
mange Qvaliteter, en af dem alleene var
tilstreckelig til at indplante mig Afskye for

saadant Menniske. sa.Vgs.IY2. jeg er ikke

saa blind at kunne skjule for mig selv, hvor
lidet Dette er tilstrækkeligt for at tilfreds-

stille . , min inderste Samvittighed. 6rt/i6.Z.

277. et eneste Skud var tilstrækkeligt til at

adsplitte (oprørerne). Holst.Napol.62.
||

(nu
næppe br.) i forb. m. nok. Academiet, hvis

satte Capitaler ikke vare tilstrækkelige nok
alleene. Holb.Staat.239. saa væsentlig en Ho-
vedpligts Overtrædelse . . er meer end til-

strækkelig nok til at fortiene, om det var
mueligt, endnu verre Tilnsiyne. Ew.(1914).
11.56. en særegen Kraft . . som er holdt i

tilstrækkelig nok Ligevægt ved den anden
Del af disse YæsneT.Rask.Br.1.33.

2) som adv. du est bleven tilstrækkelig

hevnet.Holb.HP.III.12. min Broder . .

havde igjendrevet ham tilstrækkeligen.Ørs<.

Br.1.26, Gienganger-Brevene , . ere meget
vittige, skiøndt ogsaa tilstrækkelig grove.

Mynst.(Hjort.B.I.161). Saa var jeg til-

strækkelig ked af Hjemmet . . Jeg (pakkede)
min Koffert og ieiste.Drachm.EO.362. Han
syntes, at han blev løftet, naar han stirrede

tilstrækkelig længe mod iåmlen.Linnemann.
NF.115.

II
(nu næppe br.) i forb. m. nok.

jeg kan derfor ikke tilstrækkelig nok takke
Dig derfor. Cit.l854.(HCAnd.BCÆ.II.86).
Til8trækkelig:-hed, en. (især o)

den egenskab, det forhold at være tilstrækkelig;

ogs.: tilstrækkelig mængde olgn. vAph.(1759).
enhver af Statens Lemmer er i Stand til at

have en Tilstrækkelighed af alle de Ting,

der tiene ikke aleene til deres Nødvendighed
og Nytte, men endog Yoinøielse. Nørreg.

Naturr.306. Foderets Tilstrækkelighed til

Hestens 'Røgt.VSO. jeg (blev) tvunget til

at fremholde Guds Naades Tilstrækkelighed.

CSkovgaard-Petersen.MinArbejdsdag.{1939).15.

Til-strøm, en. (jf. -strømning; sj.)

tilløb (til en flod). Floden Kison, hvis for-

nemste Tilstrøra kommer fra Tahor. Ørst.

VI.180. -strømme, v. [-isdrora'a] vbs.

-ning (s. d.). (især (j) og oftest i præs. part. ell.

som vbs.) komme til i en strøm ell. i strømme;
strømme til (jf. strømme 5.6^. I ) til strømme 1.

*hver Aare
|
Nu synes for trang for til-

strømmende Blod. Pram.Stærk.293. MO. bil-

ledl.: Lyksaligheds Bække tilstrømmer os

fra denne velgiørende Kilde (o: vor ene-

voldsherre).Argus.l771.Nr.25.1. 2) til strøm-
me 2. Hvilken sød Henrykkelse tilstrømmer
mig nu fra dig, du høstlige Egn \ Birch.II.45.

Under Tilstrømmen af Byens nysgierrige

Indvaanere . . stege vi ilsind. Thiele.Breve.

196. Indtryk, som vækkes ved langt fra til-

strømmende Idéassociationer.(S'c/iawd.F¥229.

-strømnings, en. [-|Sdrpm'nen,] (især Q})
vbs. til -strømme ell. strømme til ; ogs. (konkr.)

10 om hvad der strømmer til (jf. -strøm). I) til

-strømme 1. Hanen . . lukker da for videre

Tilstrømning fra Kjedlen. Ursin.D.83. en Vig
(der) har Tilstrømning fra (aaen).Trap.^II.

752. TeknMarO. \\ hertil ssgr. som Til-

strømnings-hastighed, -rør (TeknO.), -vin-

kel (TeknMarO.) ofl. 2) til -strømme 2,

især til strømme 2.4 slutn. Tilstrømningen
(o: til opførelsen af „De Vonner og de Vanner")
var voxende og ns^åwanlxg.HSchwanenfl.H.

20 272. der fandt en stærk Tilstrømning af

Købere Sted.Lwdfv. -studse, v. vbs. -ning
(s. d.). ((uden for perf. part.) især O) til-

danne ved studsning; studse (II.1) til. JBaden.
DaL. Skiægget var tilstudset og krøllet

med Brændejernet. Oehl.Øen. (1824). II. 104.

En Allé af sirligt tilstudsede Lindetræer.

Drachm.M.206. \\ overf., som udtryk for

(pyntelig) tildannelse, afpasning. Bagges.L.

11.263. *(man) Drog Forhold og Personer

30 frem . .
|
Som alle Damenæser først besnu-

sede,
I

Før til Novellens Brug man dem til-

studsede. PaiIiH.4damJEir.//7.23. man (ser) af

Dagbogen . . hvad det er, Kierkegaard har
sløjfet for at tilstudse Sætningen til et Ta.-

Ta,doks.Brandes.II.323. -studsnings en.

(især (s) vbs. til -studse ell. studse til ; ogs. om
tilstudset form. Rahb.Tilsk.1796.121. EJessen.

RI.34. han fiagrede forbi paa Gaden med
sin kunstneriske, rubensagtige Tilstuds-

40 ning. VVed.(Tilsk.l906.504). -stunde, v.

[-|Sdon'9 ell. (især højtid, ell. gldgs.) -isdun'a]

{ænyd. d. s.; QJ, især højtid.) være (nær)

forestaaende; stunde (11.2(3)) til. *naar Død-
sens Nat tihtnndeT.Kingo.SS.il1.380. da
Dagen tilstundede. Holb.JH.1.134. *forinden

I
De Ting fremkomme, som tilstunde nu.

Grundtv.0ptr.II.15. VSO. MO. \\ nu næsten

kun i part. tilstundende, om begivenhed,

tidsrum olgn. (især anv. attrib.). den til-

50 stundende indvortes KTig.Holb.Hh.il.269.

Verdens Antændelse, som efter deres Mee-

ning var tilstundende. LTid.1747.636. jeg

nød paa engang al min tilstundende Lyk-
salighed. Ew.(1914).lY317. hvad skal give

dig Mod til roUg at vende dit Blik mod
det Tilstundende? Mynst.Præd.II.111. til-

stundende ondt Vejrligt. JPJac./.2i2. Hel-

muth var meget optaget af den tilstundende

B.øst.Wied.S.115. spec. ved tidsbestemmelser

60 som i tilstundende sommer olgn., om den (i

øjeblikket) forestaaende sommer osv. Arbeydet

skulle udi tilstundende Foraar fuldføres.

Slange.ChrIV.178. i den tilstundende Som-
mer tænkte (jeg) paa at komme (til Eng-
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land).HCAnd.MLA03. I tilstundende Uge
skal jeg besøge dig. VSO. (nu tiæppe br.)

om person i en (nær)forestaaende tilstand:

vordende; tilkommende, det, som maaskee
endnu caracteriserer en tilstundende Digter

nøicTe.Ew.(1914).III.235. hun maatte agte

ham høilig, som hendes tilstundende Brud-
gom. /n3.JBF./.i75. -staTCy V. [-|sduJ(v)8]

vbs. -nlng (vAph.(1759). VSO.). (1. br.)

fylde (et (fartejs last)rum) ved at stuve

(varer olgn.) sammen. vAph.(1759). Værelset

er saa tilstuvet med Kasser, at det ikke kan
rumme mere.F50. MO. -styd, subst. se

I. -stød. -stykke^ v. vbs. -ning. (fagl.)

til II. stykke 2: tilsætte, indfælde et stykke

(til en forhaandenvcerende (større) del). vAph.
(1764). Løvernes Hoveder var udarbejdede
for sig og tilstykkede. FrPoulsen.KM.176.

II
vbs. Tiistykning, ogs. (konkr.) om til-

føjet stykke. vAph.(1764). Elling.SlotteiBarok.

(1928).27. -stjrke^ v. {ænyd. d. s.; (især)

fra SV. tillstyrka; /. br.) bestyrke, befæste (en
i et forsæt olgn.). Hun tilstyrkede ham i det

gode Forsæt. Derved tilstyrkedes han endnu
mere til at tage fat paa Arbeidet.MO. jf.:

Neppe havde jeg fuldendt Universitets-

borgerens Bane, førend jeg vilde betræde
Skribentbanen. Tilstyrker fandt jeg i

Stephen Heger. JKHøst.Erindringer.(1835).
14. -stsede, v. se 1. tilstede. Q) -stængte,
V. [-isdæn'a] vbs. -nlng (vAph.(1764). D&H.).
{ænyd. d. s.) stænge (en dør, et rum olgn.)

grundigt, effektivt. vAph.(1759). de dybe
Kjældere . . have været tilstængede i Mands
}A.inde.NPWiwel.NS.62. alt var tillaaset,

tilstænget og lukket. Bergs.HI.233. -stæn-
ke, V. [-fSdæi\'gd] (især m) tilsmudse ved

stænk; stænke (I.2) til. MO. den hvide Krave
hang krøllet og tilstænket om hans svedige
}i&la.GyrLemche.S.IV21. overf.: Amtman-
den var stolt af sin Slægts Blod; ve den,
der tilstænkede ^Skvnet. JacPaludan.UR.312.
-stævne, v. [-|sdæu'na] vbs. -ing. (især

jur.) stævne (en) til at møde (i en retssag);

spec. om en af parterne i en allerede paa-
begyndt proces: indstævne (en tredjemand og

under sagen nedlægge en paastand imod ham);
adcitere. VSO. Udkast tilLovom den borgerlige

Ret8pleje.(1877).§45. Retten (tillader) Sag-

søgeren at tilstævne (adcitere) Trediemand
for at faa Dom over h&m. LovNr.90^^/*1916.

§383. -støbe, V. [-|Sdø'ba] vbs. -nlng.

sammenføje, lukke til ved støbning; tilsmelte.

TeknLek8.I.545. I. -stød, en (LTid.1726.
739. Slange.ChrIV1215. SkVid.IL96) ell.

(i alm.) et (EPont.Men.III.410. Ew.(1914).
IV188. CHHolten.0.24. Esp.352. Feilb.). (sj.

-8tyd. Grundtv.HVI.483). flt. (sj.) d. s.

(Skue8p.V281). (ænyd. d. s.; jf. I. Stød;
nu næppe i rigsspr. (se dog II. Tilstød 1^)
understøttelse; hjælp; støtte; spec: penge-

hjælp, økonomisk støtte (tilskud); (tidligere)

ogs. om skatteafgift; oftest brugt uden art., i

forb. som (staa) uden (hjælp og) tilstød

(Biehl.(Skuesp.III,6.18). Rahb.Fort.il.384.

Blich.(1920).XXXII.45) olgn. (de) finge

Tilstød af en Hob andre Tropper. ^ol!5.DÅ.
11.450. Schytte.IR.III.7. hvad Tilstød han
fik enten af Gods eller Mandskab . . var
ikke stoTt.Grundtv.Snorre.il.280. Min Moder
(maatte) skaffe et . . Tilstød til Faders
ringe Ugeløn. Oversk.L.201. MDL. Esp.352.

II
have sit tilstød (hos en), have sit til-

10 hold, underhold (hos en), det er jo hendes
egen Fordel, at jeg gifter mig med en rig

Pige, saa kan hun jo have sit Tilstød hos
os, ifald hun bliver skrøbelig i sin Alder-
dom. Piot<^.^*S'/Mden<erA:orø.65j. Feilb.

II
om

person: støtte (1.3.2). *Cresontes min Gemahl,
min Tilstød. SkVid.II.96. jf.: Hun har hver-
ken Midler, eller Forældre, eller Venner,
eller ringeste tilstød.KomGrønneg.11.152. II.

-stød, et. (jf. An-, Paastød og II. støde S)

20 egl.: stød paa ell. imod noget (som derved

sættes i bevægelse), jf. vAph.(1759); næsten
kun overf.: I) (muligvis med tilknytning til

I. Tilstød; 1. br.) forhold ell. virksomhed, der

(med)virker til at fremkalde en handling
olgn.; stød (II.7.i); tilskyndelse, stedse bliver

dog Formen kun et befordrende Tilstød,

aldrig et uafhængigt virkende Hovedmiddel.
MCBruun&Horreb.JSP.14. Han gav det
første Tilstød til dette Foretagende, ilfO.'

30 Det var for en stor del i følge tryk og til-

stød fra natmandssagens venner, at kan-
celliet . . havde sat sin slæbende træde-
mølle i gSing.FDyrlund.TN.199. Jesus selv

har maaske . . modtaget stærke Tilstød fra

denne mærkelige senjødiske Retning (0:

essenerne). ProtestantiskTidende. 1915. 20. 2)

(jf. -støde 1.2 og Paastød; nu sj.) noget til-

stødende (især af alvorlig, skadelig art);

(ubehagelig, ugunstig) hændelse, tilskikkelse.

40 (han er) færdig at fortvivle over det mindste
Tilstød. rMHin.///.59. Det var reen Skiebne;

jeg var aldeles uskyldig i dette Tilstød.

Bagges.DVIX.350. alle Livets forekommende
Hændelser og Tilstød. Sibb.P.11.225. om
Aarsagen (til hendes blindhed) var et ulykke-
ligt Tilstød eller noget Medfødt, eller begge
Dele tillige. Sibb.II.299. Kierk.VIII.314.
VSO. MO. D&H. -støde, v. [-|SdøJ5a] vbs.

-elgo (s. d.), -ning (s. d.), jf. II. -stød.

50 (ænyd. d. s. (bet. 1)) I) (især U)) egl. om
det forhold at støde til noget (ramme, berøre

noget); overf.: I.l) (jf. -stødelse 1) til II.

støde 8.8, om person: støde til, slutte sig til

en anden (gruppe, hærafdeling); i præs.

part.: Hæren forstærkedes ved tilstødende

Rytteri. Z)<fe//. r.2) (jf. II. -stød 2, -stødelse

2 samt -slaa 3^ til II. støde 8.3, om forhold,

begivenhed (især af ugunstig art): indtræffe;

hænde(s); vederfares. Af (hyldestdigte) kand
60 ofte høstes gode Frugter, naar andre Hæn-

delser ikke tilstøde. Holb.Ep.V148. Er der da
tilstødt denne gamle en meget besynderlig

Lykke? FGuldb.LP.18. jeg er gaaet saa man-
gen Gang alene selv i det tykkeste Mørke,

90*
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og der er aldrig tilstødt mig noget. Hauch.
SR,I.73. „Hvor han dog tøver længe!" —
„Skulde der være tilstødt ham en Ulykke."
EBrand.M.7. han tænkte, der kunde til-

støde (1871: vederfares^ ham en Ulykke.

lMos.42.4(1931). \\
(nu næppe br.) pass.

tilstødes i sa. bet. Almuen (tror, at) deres

Creature . . ere forhexede, saasnart noget

ondt tilstødes dem. Junge.262.
\\

part. til-

stødende brugt som adj.: indtræffende; ogs.:

sammenstødende; medvirkende, ydre tilstø-

dende omstændigheder. J.Oir.i)H,7.265. 1.3)

(jf. II. støde 9.1 og paastøde 2) som udtryk

for tilgrænsning, i part. tilstødende brugt

som adj.: som støder op til, sammen med,

grænser op til, ligger side om side med noget,

(især om værelse, ogs. areal olgn.). (nu)

reiste Rosine sig (og gik) ind i det tilstødende

Kammer. Gylb.Novel. ^ //. (1833). 41 . Winth.

Nov.16. Han gennemsøgte Havestuen og

Spisestuen og de tilstødende Værelser. TFied,

Fæd.169. Pengene . . taget fra aflaaset

Skuffe, hvortil Nøglen laa i en tilstødende

SkuSe.PolitiE.*/iil923.5. Har Snefaldet paa
en Vej været . . stærkt, (skal man) over

de tilstødende Marker vedhgeholde en

midlertidig Ye].LovNr.l58''U1938.§17,l. 2)

(fagl.) forme, tildanne ved stød(ning); støde

(noget) til. Oldsagernes tilstødte Flader.

SophMiill.(Aarb.l896.402). -stødelse, en.

[-isdø^Salsa] flt. -r. I) (nu næppe br.) vbs.

til -støde 1.1. formedelst . . Troppernes Til-

stødelse til den Svenske Armee . . kunde
ingen Ting længere være hemmelig. /Siange.

ChrIY.1037. 2) (sj.) til -støde 1.2 : noget, der

tilstøder (en); hændelse, hvad derefter hæn-
der ham, er tilstødelser af forskellig art.

Hjortø.TV.84. -stødning, en. [-|sdø'6nen,]

flt. -er. (fagl.) vbs. til -støde. I) til -støde

1.8: sted, hvor en del (af noget) støder til,

grænser op til en anden del. den naturlige

Asfalt, som er . . lettere at sammenføje ved
Tilstødninger, hvorfor den er mere holdbar
og lettere at reparere. (TnMdtem.fiMs6.2i. Ved
Tilstødninger, som ved Brystninger, bør
Isoleringslaget, føres ca. 15—20 cm op ad
Siden og helst hugges ind i Muren. jffF5.

1936.211. 2) til -støde 2. Tilstødning af Sten-

sager. S'opi'iMMW.CJLar&.lS96.397;. -støve, V.

[-|SdøJv9] vbs. -ning (Amberg. VSO. MO.).
(især m) dække (spec.: tilsmudse) med støv;

støve til. vAph.(1764). Den kendte Bimand
(har prøvet) at tilstøve et større Antal (bier)

med Mel og slippe dem løs langt fra Bigaar-

åen.Pol.'/tl934.Sønd.l5.sp.l. især i perf.

part. brugt som adj.: Stuen, Kiolen er til-

støvet. F/SO. overf. (jf. støvet S): Profes-

sorer . . stive, tilknappede og tilstøvede,

uhyre højtidelige og værdige gamle Herrer.

GadsMag.1921.151. -sndle, v. [-[SuS'la]

vbs. -ing (Amberg.). ([Q, nu 1. br.) gøre

snavset; tilsøle; sudle (I.2) til. vAph.(1769).
D&H.

II (jf. besudle 2) overf. PoVyzl902.2.
sp.l. -sukre, v. (især oj tilsætte sukker;

gøre sød med sukker; sukre (l.i) til; næsten
kun overf.: gøre mere tiltalende, indsmig-

rende; sukre (2) til. den bitreste Pille kan slu-

ges, blot den er smagfuldt tilsukret. iVoi/iona.

WB.66. en omhyggelig tilsukret ubehagelig-

hed. 4Å;fldZ7gfe6iad.l9i3.69.sp.i. -svar, et.

vbs. til -svare ell. svare (I) til. i) (jf. I. svare

1) besvarelse af spørgsmaal; svar (I.l); navn-
lig (jf. I. svare 3; især jur.): besvarelse af

10 anklage, angreb olgn.; svar (1.3); ogs.: skrift-

ligt indlæg, der tjener som (for)svar. *„Er
det Eders sidste Tilsvar?" — „Mit sidste."

|— „Saa er det paa Tid der kjendes i Sagen."
Hrz.XI.57. han (forlangte) 8 Dages Anstand,
for at give Tilsvar i Sa,gen.Hylling.HJ.30.

I sender mig vel, hvad der skulde frem-

komme af Kritik o. lign., især dersom det

. . kræver Tih\SiT.Pont.LP.IV88. jf. u.

I. Svar l.i slutn.: Som han adspurgte fik han
20 Tilsvar. VSO. 2) (jf. -svare 1 ; jur. ell. emb.)

det at være ansvarlig for noget; ansvar. 2.1) i

al alm. VSO. det tillodes ham at Jade By-
skrivertjenesten i Nexø paa sit Tilsvar ud-
føre af den derværende Toldoppebørsels-

hetient.Bornh.Samlinger.XI.(1917).61. i Til-

fælde af Overskridelse af Fripasantallet . .

forbeholder man sig at gøre Tilsvar gæl-

dende over for Stationen. VorStand.1939J.40.

sp.l. især i forb. paa (ens) an- og tilsvar,

30 se Ansvar 3.1. 2.2) forpligtelse til erstatning

ell. skadesløsholdelse; især: pligtig ydelse;

ogs.: beløb, der (skal) ydes. JurFormularbog.^

266. (sogneraadet blev) dømt til . . at yde
et meget betydehgt Tilsvar til Kommu-
nens Kasse for alt for flotte Yanei. Dag
Nyh.^*/il933.5.sp.6. ved sin Fratrædelse som
Sogneraadsformand havde (han) et Tilsvar

paa 1700 Kr.Ugeskr.fRetsv.l944.A.1089. 3)

(jf. -svare 2) \ det at være tilsvarende; noget

40 tilsvarende; parallel. Dette adelige Stift (0:

i en romanskildring) har sit Tilsvar i Virke-

ligheden. Ifois<ein.^PoZ.V,i904.2.s??.6;. et Op-
hold . . i Luer eller sydende Bly er en for-

tvivlet Forestilling uden Tilsvar i nogen-

somhelst Virkelighed. sa.Oilf.35. -svare, v.

[-isva'ra] vbs. (sj.) -else (i bet. l.i: Cit.1708.

(ACLHeiberg.Kingo.(1852).243)), jf. -svar.

iglda. d. s. i bet. „svare i ell. for en ret")

I) (især jur.) staa til ansvar for. l.i) (jf.

50 I. svare 4.2; nu næsten kun m. overgang til

bet. 1.2) være ansvarlig for; svare til; navnlig:

være forpligtet til at tilbagelevere ell. erstatte.

Laaneren maa tilsvare det ham betroede

Gods. VSO. Han maa selv tilsvare sine

Handlinger, smsi. Chefen for Regnskabs-
væsenet undersøger . . om de skulle tilsvare

noget manglende Inventarium. Barden/?.iSøm.

11.238.
II (jf. I. svare 6.1 ; sj.) m. h. t. krav,

der stilles: honorere; opfylde, (et) Liv, der

60 stillede Fordringer til hans Budget, som
dette ikke kunde tilsy&re.Rosenkrantz.Rets-

betjente.(1901).4. 1.2) (jf. I. svare b) yde

dækning for (en økonomisk forpligtelse);

betale. Beviset for at jeg tilsvarer Pengene
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fra 1ste Febr. 1818 skal du faae betids.

Gru>idtv.B.I.494. Af disse Beløb skal der,

forsaavidt de prompte erlægges, ikke til-

svares nogen Rente. JurFormularbog.^209.
2) (næsten kun i præs. part.) være overens-

stemmende med; passe med ell. til; svare

(1.6.2) til; modsvare. Symmetrien er . . knyt-

tet .. i en Tiisvaren af de anbragte Biting

(:>: i en villa). Thiele.Breve.61. denne sjæle-

paa højtidelig maade. 2.1) O m. ohj., der be-

tegner løfte ell. forsikring, og hensobj. Jeg
skal fortælle dig det . . naar du vil tilsværge

mig TsLnshed.Ew.(1914).I.348. vi tilsvor

eller lovede hverandre med Haand og Mund,
at vi vilde holde af \iveTa,ndre.Blich.(1920).

XIX.111. det Land, som Herren haver til-

svoret (Chr.VI: soretj Eders Fædre. 5il/os.

1.8. (Valdemar Atterdag) tilsvor . . Folket
lige Proces tiisvares af legemlige Forandrin- lo dets Love og FnheåeT.VlaCour.DH.L218.
ger. ORung.D.25.

||
part. tilsvarende anv.

som adj. (og adv.): som har sit sidestykke,

noget dermed ens, overensstemmende ell. sam-
menhørende paa et andet sted ell. omraade;
samsvarende; parallel; ogs. i udtr. for sym-
metri inden for en større helhed, at betegne
enkelte Begreber ved de tilsvarende, eller i

Følge vedkommende Sprogbrug ligegieldende

Udtryk eller Oråtegn. Molb.NTidsskr.IV603.

tilsværge en troskab, se Troskab. || m.
refl. hensobj.: love sig selv. Gylb.TT.270. da
kunde han fortvivlet tilsværge sig selv med
dyre Eder, at han skulde bære hende paa
nændeT.JPJac.1.120. 2.2) (bibl.) m. obj.,

som betegner den, der aflægges ed ell. løfte til:

give (edeligt) tilsagn. Svenden (lagde) sin

Haand under Abrahams sin Herres Lænd,
og tiisvoer ham om denne Sag (Chr.VI:

Tilsvarende Linier og Vinkler i kongruente 20 soer ham paa denne handel; 1931: svor ham
Figurer er saadanne, som ved Flytningen

kommer til at dække hinanden. Ceom.fi.

Vinterfrakke . . 3 sorte Hornknapper i

hver Side . . en tilsvarende Knap i hvert

ÆTme.PolitiE.KosterbU*/iol923.1.sp.l. (hun
var) seks Fod høj og tilsvarende bred.

IsakDin.FF.135. i stibstantivisk anv.: de
smaa Flintøkser fra vor ældre Stenalder

har deres ganske tilsvarende i Ægypten.

FAen).lMos.24.9. Israels Børn havde til-

svoret dem (Chr.VI: soret dem; 1931: givet

dem edeligt Tihagn).2Sam.21 .2. -sy, v. vbs.

-ning (vAph.(1764). D&H.). (ænyd. d. s.

i bet. 1; jf. sy (5.9) til; især i perf. part.)

I) fæste ved syning; sy paa. vAph.(1764).
Bakkenstykkerne af selve Springgrimen til-

syes Trendsens Bsikkenstykker.PWBalle.R.
108. Jakkesæt . . lodrette tilsyede Sidelom-

SophMull.N.37. et senere ændret Sted (i 30 mer og skraa tilsyet Brytitlomme. PolitiE

Sanders skuespil), der virkelig har sit tilsva-

rende i Samsøes Marsk Stig-Fragment. Vilh

And.Litt.II.861. O -svindle, v. [-isven'la]

(jf. -bedragej m. refl. hensobj.: skaffe sig

noget ved svindel; svindle (2) sig noget til.

de 6(X) Kr., som Bedrageren . . tilsvindlede

sig. Pol.*/i,1904.B.l.sp.5. KMunk.OS.147.
-srine, v. [-jSvi'na] vbs. -ing (Amberg.
EkstrabU^I»1921.2.sp.3). I) (især Qp, jf.

Kosterbl.^*/»1923.1.sp.l. 2) m. h. t. aabning:
sammentrække, lukke ved syning. vAph.
(1764). Til Sække, der ere lukkede ved, at

der er bundet for dem, og som altsaa ikke

ere tilsyede. Bardenfl.Søm.11.138. jf. u. sy
6.8-9: intet er sædvanligere ved dette Hof,

end at see Folk med Munde, opskaarne til

Ørene, fordi de ikke have talcd nok, og med
tilsyede, fordi de have tåled for meget.

„Dagl. Tale." VSO.) gøre snavset; tilsøle; 40 LTid.1731.599. -syn, et ell. (nu ikke i

(alm.:) «wne(1.2) til. Amberg. Han tilsvinede

sig ved at falde i Grøften. itfO. jeg (fandt)

det (0: toiletrummel i et tog) i utrolig Grad
tilsvinet. ^.S'/røm.0.(5. || overf. AKohl.MP.
1.271. vi Bestyrelsesmedlemmer . . skal lade

os tilsvine af tilfældige \]xo9.txitexe.Tjenerf.

105. 2) (sj.) m. refl. hensobj.: opnaa ved et

held ell. ved tarvelig opførsel; svine (2) sig til.

*(jeg synger) om en Soe . . |
Kan jeg i Sprog

rigsspr.) en (LTid.1757.90. MR.1834.104. jf.

Feilb.). ((-f) -siun. Cit.1722.(Vider.111.430).
Cit.l757.(smst.I.272). jf. Tilsiunsmand.
JJuel.195. KomGrønneg.1.105 samt Feilb.).

{ænyd. glda. tilsiun, -syn, beskuelse, opsyn,

oldn. tilsyn, beskuelse; egl. vbs. til tilse ell.

se til; ;/. tilsynlig) I) (jf. udtr. som være
dejlig at se til u. se 1.8^ beskuelse; syn;
kun i det foræld, ordspr. (efter PLaale.

og Stiil ju.st ei som hine (o: nutidens larve- 50 nr.968): Ordsproget siger: Dyrt Klenodie
lige skribenter) . .

\
Mig med min skiødesløse

Sang tilsvine
|
Nutidens Bifald . . |

Vil jeg

dog Udt gaae Dagens Smag i Møde. Bagges.
V.205. -sværge, v. [-isvwr'qa] vbs. (sj.)

-else (Ambrrg. Larsen.), {ænyd. d. s., fsv.

tilsvåria) I) (arkais.) tilkend ell. tillægge

noget ved edsaflæggelse; sværge (LI. s) til.

værnet skal tilstås ham, hvem de har til-

svoret he!iiddehen..JOlr.(DGL. 1.513). m. refl.

gjør et lysteligt Tilsyn (0: frembyder et her-

ligt skue).CBernh.III.360. 2) (jf. se til u.

se 11.16 (8p.896*) samt Syn 4) det at se til

noget; det at sørge for, varetage, tage sig af
noget ell. (nu næppe br.) være nøjeregnende,

paapasselig; nu især: kontrol, hvorved der

undersøges, hvorledes noget er beskaffent ell.

forløber, om de fastsatte regler overholdes, om
alt er i orden; eftersyn ell. inspektion af en

hensobj.: en Herremand, der ikke kan faa 60 dertil beskikket myndighedshaver, der som
Fred i (Jraven, fordi han ved falsk Ed har
tilsvoret sig „en lille ToW'.OFriis.Litt.l 1 1

.

2) (jf. sværge til u. I. sværge 2.3^ love ell.

forsikre en noget og bekræfte det med ed ell.

regel ikke griber aktivt ind ell. fører egentligt

opsyn, (ofte i forb. som føre (JPJac.(1924).
1.274. TeknMarO.) tilsyn (med), have
tilsyn (med ell. ved); f i forb. m. til
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(DL.6—3—10. Pflug.DP.llOO) ell f w-
objektiv gen.: Briinniche, som Cabinettets

Tilsyn er hetioet.EPont.Atlas.11.191). Der
er den, som bliver riig med nøye tilsyn

(1871: Agtpaagivenhed^ og sin sparsomhed,
Sir.ll.22(Chr.Vl). Det ondartede Barn . .

kan et omhyggeligt Tilsyn . . forbedre. Oe/iJ.

Tale.(1822).6. Han . . blev tre Gange dømt
og sat under Politiets specielle Tilsyn. jfiCierA;.

VII.468. Lov om Tilsynet med Fremmede
og Reisende. LovNr.52^'U1875. i 1944 Y^ar^
lidt over 60,000 Børn under Tilsyn. PoZ.Vx

1946.8.SP.6. II (jf. Fabrik(s)-, Kirke-, Skibs-,

Strandtilsyn) konkr., om person(er) ell. in-

stUution(er), der fører tilsyn; tilsynshavende.

Tilsynet (med fængslerne) har to Gange af-

givet RåTpTpoit. Socialdem.*/i»1945 .é.sp.l . eks-

aminanderne (ved skriftlig eksamen) maa
ikke tale til hinanden, men skal henvende sig

til tilsynet j
-syn-, i ssgr. se Tilsyns-.

til-syne, adv. se u. Syn 2.6 (og 6.3^,

Tilsyne-komme, et. (sj.) d. s. s.

-komst. FDyrlund.TN.68. -komst, en.

fit. (sj.) -er. vis. til komme til syne: det

at vise sig; det at komme til syne; ogs.:

fremkomst {2.i); fremtræden; apparition. S&B.
Efter . . at have forberedt sin Tilsynekomst
ved en kraftig Rømmen, traadte han ind.

Pont.Muld.24. Tilsynekomsten af en lille

Bille, der kom løbende over Gulvet. sa.LP.

VIII.148. Fru L. bar i hele sin Tilsynekomst
tydeligt nok Præget af at være Herre paa
G3idiTåen.CLanggaard.FangneFugle.(1904).17.

II (1. br.) m. h. t. ting: fremkomst; ogs.:

aabenbarelse; manifestation; undertiden m.
overgang til konkr. bet.: foreteelse; fænomen.
dens (o: naturens) Tilsynekomster i Blomster,

Bj erge, Ftoder . Stangerup.Staffeldt.(1940) .51.

Tilsynekomsten af friskt, rødt Blod ophører
. . efter Indgiften af K-Vitamin. Ugeskr.f.

Læger.1940.1033.sp.l. (bogen er) en værdi-

fuld Tilsynekomst paa vor kritiske Litte-

raturs Teater. Schyberg.(Pol.^^/ifil941. 10. sp.

3). -lade, v. [-|la?68] vbs. -else (s. d ). (jf.

II. -ladende; sj.) I) refl.: lade sig til syne;

vise sig. Lidt efter tilsynelader (Gert West-
phaler) sig i Gaden, de to Borgere flygter.

HBrix.HK.102. uegl.: intet Glimt (af sjæl)

tilsynelader sig fra (bondedrengen), smst.352.

2) (jf. lade til syne u. Syn 2.5 ; vel dannet til

II. -ladende^ tage sig ud som; virke (tilsyne-

ladende) som. Spillemaaden tilsynelader, som
om Reinhardt aldrig har været til. KMunk.
Vedersø-Jerusalem. (1934). 30. -ladelse,
en, [-ila'Salsa] flt. -r. (dadlet i MO.; jf.:

„Nyt Ord."Lewn.; 1. br.) vbs. til lade sig

til syne (ell. -lade 1). I) det at vise sig;

tilsynekomst; aabenbaring. Jeg blev . ,

forskrækket ved denne natlige Tilsyne-

ladelse af en qvindelig Skikkelse. CBernh.X.
91. Nattevagten paa Kronborgs Terrasse og
Aandens Tilsyneladelse for Soldater og Hø-
vidsmænd åei. Brandes. VIII.436. Rønberg.
GK.212. 2) noget, der viser sig; foreteelse;

fremtoning; fænomen; spec, om den frem-
trædelsesform hos en ting, der er genstand for

umiddelbar erkendelse; det rent ydre (i mod-
sætn. til det indre ell. egentlige); ofte om
noget blot tilsyneladende; fantom, det maa
staae klart for hans Aand, at Legemerne
kun ere Tilsyneladelser, frembragte ved
Virksomheder, hvoraf ingen for sig er Legera,

Ørst.II.182. selv det sletteste Menneske kan
10 Du tiltroe det Gode, thi det var dog muligt,

at hans Slethed var en Tilsyneladelse, XterA;,

IX.219. Badstuen ved Frederiksborg var
en nydelig Blanding af et Legetøj og et vir-

keligt lille Slot . . forunderligt fortryllende

i hele sin Tilsyneladelse. TroeisL.///,iii.

Almuen har en urokkelig Tro paa, at der
bag den ydre Tilsyneladelse findes en indre

M.emng.HUss.(Pol.yiol929.11.sp.5). 3) (til

bet. 2) om persons fremtræden; apparition (2)

;

20 ofte: fremtoning (2.2), Wengel.III.28. Skjøndt
ingenlunde smuk, var hun dog en tækkelig

, . Tilsyneladelse. RSchmidt.HT.175. hans
hvide Halsklud og hele theologiske Tilsyne-

ladelse havde i Tidens Løb altsammen an-

taget samme neutrale graa Støv-Farve,

som 'BøgeTne.ChKjerulf.OU.24. I. -laden-
de, et. [-|la?6an9] (sj.) i forb. efter til-

syneladende, tilsyneladende (II.2). Jeg
var altsaa efter Tilsyneladende overbeviist

. . at min Veninde havde havt en vir-

kelig khnelse. Frank.A.32. II. -ladende,
part. adj. [-ila^bana] (egl. præs. part. til

lade (sig) til syne; jf. -værende samt til-

høreladende) I) (sj.) som lægger sig for

dagen; som viser sig; tydelig; øjensynlig.

Knud . . læsende med tilsyneladende Glæde.

Oehl.IV.178. 2) som at se til, efter sit ud-

seende er beskaffent ell. forholder sig paa en

vis maade; som, saa vidt man kan skønne,

40 er saadan; ofte (mods. reel, sand, virkelig^;

som forekommer en at være beskaffen ell. for-

holde sig paa en vis maade uden i virkelig-

heden at være saaledes, ell. tiden at man kan
vide det med sikkerhed; som synes at være;

ogs., især om væsen, adfærd: paataget; skrøm-

tet, vi maa ey af det Tilsvneladende lade os

hedTSige.Ruge.FT.310. PMøll.11.401 (se Kneb
sp.809"^). vi . . bedømme . . den virkelige

Afstand . . efter den tilsyneladende. fl^etJ.

50 Intel.III.92. tilsyneladende Ridser oppe paa

Bjergsiden . . viste sig at være vældige

KMter. JVJens.TL.lOO. den tilsyneladen-
de styrke, se I. Styrke 2.3. || som adv.

Horreb.II.323. han (behandlede sin hustru)

tilsyneladende med stor Agtelse.Winth.VIII.

100. HeleneRud.JomfruFanny.(1945).8. -la-

den-hed, en. fit. -er. (sj.) det, at noget

tilsyneladende forholder sig paa en vis maade;

ogs. om hvad der giver et vist ydre indtryk

60 (af skønhed, værdi osv.). Bønnelycke.MM.93.

at sætte sig ud over Verden, dens Skin og

dens Skyggespil, dens mange Tilsyneladen-

heder og dens mange falske . . Værdier.

Schyberg.(PoU*/il941.8.sp.4). -værende,
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part. adj. [-ivæ'rana] (nu næppe br., jf.:

„Usædvanligt." F-SOj d. s. s. II. -ladende 2.

under den tilsyne værende ærbareste Fortale

til den Romerske Ret skulde være skiulet

den bitterste Satire imod Lovgiveren. i/o/&.

Ep.III.104. ved den mindste tilsyneværende
Fare var (aben) strax opmerksora. LiS'rni^^.

DN.252.
til-synge, v. [-isøii'a] (poet., højtid.,

omraade. En Engelsk Doctor , . var øfverste
tilsiunsmand derover (o: over et apotek).
JJuel.195. begge Stiftets Tilsyns-Mænd, nem-
lig Stifts-Amtmanden og Biskopen. £Pon<.
Atlas.II.109. Disse Eiendommes Bestyrelse
fordrede Tilsynsmænd. Molb.DH.II.406. Un-
dersøgelse og Behandling af Bifolk og Bi-
boliger ved dertil af Fællesledelsen udsendte
Tilsynsmænd. LovNr.208y*1919.§3b.

|| (jf.
nu sj.) meddele, bringe, skaffe ved sang; lo Superintendent; bibl.) om person, der fører
synge (1.4) en noget til. *(fuglen) sin Væk-
ker Held tilsynger.EColb.Foraar.82. *alle

gode Venner
|

Tilsynge dem „Hilsæl".

Grundtv.PS.VII.352. || m. refi. hensobj. Mu-
serne . . som saa ofte hialp mig, at jeg til-

sang mig VTisen.Birch.II.44.

tl\»jnligf adj. {til Tilsyn 2; jf. jy.

tilsynet, paapasselig, omhyggelig (Feilb.),

sdjy. tilsyns (EHHagerup.96) samt ænyd.

tilsyn med en ell. flere menigheder. Borrebye.

TF.713. Schack.143. En Tilsynsmand (1819:
Biskop^ bør derfor være ulastelig. 2Tm.3.2
(1907). -værge, en. værge, der fører tilsyn

med noget; fx. om person, der repræsenterer

fraværende arvinger (Regl.'/il781.§28); nu
især om værge, som fører tilsyn med et barn,

der ikke fjernes fra hjemmet, ell. om værge,

der sammen med en i uskiftet bo siddende
tilsynsk, med pligt til at føre tilsyn; nu 20 enke bestyrer fællesboet. Moth.S92. Nørreg
næppe br.) som fører tilsyn (2) med noget;

som holder opsigt med noget; som overvaager

noget; paapasselig. Huusforretninger vinker
ad hendes tilsynlige Øye. EBalling.Vinteren.

(178-5).30. jf.: ved sin Tilsynlighed ved-
ligeholder (hun) sit Huus. smst.29. Til-
syns-, t ssgr. ['tel(|)syWns-] (nu sj. Til-

syn-, VSO. JohsSteenstr.(HistTidsskr.lOR.

III. 18)). (især jur. ell. emb.) især til Tilsyn

2; fx. (foruden de ndf. anførte): Tilsyns-assi-

stent, -dame, -komité, -kommission, -lov-

(givning), -magt, -myndighed, -nævn, -offi-

ciant, -pligt, -raad, -ret, -underofficer, -virk-

somhed, -barn, et. barn, for hvilket der er

beskikket en tilsynsværge. Cit.l902.(OrdbS.).

-bog, en. (fagl.) bog, hvori tilsynet m. skibe,

dampkedler paa landjorden olgn. indfører syns-

forretningerne. Bek.Nr.l93y,1912.§153. Lov
Nr.544*/\*1919.§14. -embede, et. (ænyd

Privatr.1.229. Ugeskr.fRetsv.l946.A.21.

til-sænke, v. [-|Sæn,'(/9] (ænyd. d. s.,

fsv. tilsånkia; jf. III. sænke 4.i ; foræld.}

spærre (en havn, et løb olgn.) v. hj. af sænkede
skibe ell. lign. forhindringer; forsænke (2).

liibeckerne havde al møje med at holde
Travens munding fri, da man havde stor

lyst til at tilsænke den. Barfod.DH.1.285.
smst.287. -sæt, et ell. (nu kun dial.) en

30 (Slange. ChrIV 245. jf. Feilb.). (ænyd. d. s. i

bet. 1 samt i bet. „forbrug", „fortæring" (PO
Thorsen.Siadsretter.(1855).242); egl. vbs. til

tilsætte ell. sætte (11.63) til; jf. Til-sat, -sats)

I) (jf. tilsætte 4; 1. br.) hvad der sættes til;

forøgelse; tillæg; tilsætning. Moth.S152.
Probeermesteren (skulde) give (sølvet) sin

rigtige Tilsæt af Kdi&hhex. Slange.ChrIV.245.
vAph.(1772).III.

II
uegl. Var det udeluk-

kende den dybe Sorg over Moderen . . eller

d. s.; jf. -gerning) en tilsynsmands hverv ell. 40 tillige Tilsæt af ond smertende Videns Bitter-

embede; især (kirk.) om en biskops ell. anden
kirkelig tilsynsførendes hverv, hans Tilsyns-

Embede (Chr.VI: biskopsdom; 1907: Til-

svnsgerning^ annamme en Andenl ApG.l.
20. FrNiels. (BiskopFr.Nielsen. (1911).285).
-folk, pi. (jf. -mand; nu næppe br.) per-

soner, der fører tilsyn. DL.5—14—31. -tø-
rende, part. adj. (jf. -havende^, tilsyns-

forende Trafikinspektører. VorStand.1939.21.
sp.l. især i substantivisk anv.: Tilsyns- 50

forende ved Spodsbjerg Fyr N. L. R.Nat
Tid.*'/iil911.M.Till.l.sp.3. Ugeskr.fRetsv.

1946.C. 7. -gerning, en. (bibl.) d. s. s.

-embede. ApG.l.20 (1907). -havende, part.

adj. (jf. -førende^. VSO. især som subst.:

JakKnu.LU.92. Ved (skriftlig eksamens-
prøve) skal der være een eller flere frem-
mede tilsynshavende. Bek.Nr.71**/»1936.§5.
-mand, en. (glda. (flt.) tylsyns mæn (I)GL.
IL72), jf. æda. til siune mæn (smst.25.72)) 60

') [1] t person, som ser paa noget; tilskuer.

JJuel.120. 2) person, som fører tilsyn (2)
med noget; tilsynsførende, -havende; tidligere

ofte om højere embedsmænd, der styrede et vist

hed. Egeberg.P.240. navnlig: tilføjelse, tillæg

til mundtlig ell. skreven fremstilling, (digtets)

sidste linjer er yngre tilsæt. AOlr.DH.11.39.
NMøll.VLitt.I.514. 2) (jf. tilsætte 6; især

dial.) det at sætte noget over styr; tab; ogs.:

underskud, dem (o: hestene) bliver der
snarere Tilsæt end Fortjeneste ved.Bregend.
HH.I.223. Gravl.BysensBedsie.(1929).97. Esp.
493. UfF. jf. Feilb.

Tilsætning, en. [>tel|sædnen,] flt. -er.

(ænyd. d. s. i bet. 3, sen. fsv. tilsåtting; vbs.

til tilsætte ell. sætte (11.63) til; jf. Tilsæt,

Tilsættelse)

1) (jf. sætte en kalv til, lade den leve

(Feilb.11 1.729), samt II. sætte 6 og tilsætte

2; landbr. ell. dial.) tillæg af husdyr. Ingen
Handling bør en Faare-Ejer foretage med
større Skjønsomhed, end den aarlige Ud-
sætning og Tilsætning. Abildg.&Viborg.F.80.

2) til tilsaitte 3 og sætte (1 1.53.1 ) til, som
udtr. for anbringelse; fx. (jf. II. sætte 7.1

;

stcnhugger-spr.) om bearbejdelse (afretning) af
stenblok med sæthammer ell, -jærn. OrdbS.

jj^
det at sætte sejl. SøLex.(1808). Scheller.MarU.
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3) til tilsætte 4 ell. sætte (II.53.2) til,

som udtr. for forøgelse, * tilføjelse; ogs.

konkr., om det, hvormed noget forøges. 3.1) i

egl. bet.; spec. (i^) om tilslag af metal.

LTid.1726.31 5. en gammel skiøn IBygning

er vanziret med senere Tilsætninger. Myns<.

Jubelf.7. den uægte Tilsætning, hvormed det

ædle Metal tidt er gjennemtrængt. fl^awcA.

IV.194. Rene Oliefarver uden Tilsætninger.

MalTeknik.95.
||

(snedk.) om bræt ell. plade,

der føjes til, fx. i vindue ell. dørkarm;
tilsats (2.2 slutn.). FagO Snedk.

||
(biol.,

nu næppe br.) om tilvækst ell. udvækst;

fx. bot.: CGRafn. Flora. 1. 64. (anat.) om
hver af en knogles endestykker, epifyser.

Saxtorph.0.12. jf. Meyer.^326. \\ i olm.

spr. især om stof, der sættes til mad- ell.

drikkevarer for at gøre dem færdige til

brug, drøje paa dem ell. give dem smag;
spec. om cikorie, løvetand olgn., som sættes

til kaffe. Abildg.&Viborg.F.2. give en ilde-

smagende Mixtur en Tilsætning af en vel-

smagende SiTnip.Gylb.III.116. der (var) kom-
men Kaffe paa* Bordet — en tynd Kaffe

uden Tilsætning. Rønberg.GK.79. jf. Kaffe-
(VareL.*157), Smags- (s. d.). Smørtil-
sætning (Schand.O.1.20). 3.2) uegl. ell. i

sammenligninger. Gunnild (o: i Ewalds „Fi-

skerne") deeltagende, from, resignert; An-
ders, from som hun, med mere Tilsætning

af Mand, og Søem&nå. Rahb.Tilsk.1792.311.

(rejsen) fik en bitter Tilsætning derved, at

jeg . . blev betagen af Søsyge. Hauch.MfB.
138. Religion er i og for sig noget godt, men
som Tilsætning, enten theoretisk til Historie

eller praktisk til Politik virker den som
Regel sksLde\igt.Østrup.AH.30. \\ især om
tilføjelse til mundtlig ell. skriftlig
fremstilling; tidligere ogs. om noget op-

digtet, et løst paafund. alle de Tilsætninger

Lovene ideligen \iQh.øwe.Mall.G.40. (hun)
fortalte, hvad der var skeet, med megen
Tilsætning, for at ængste Yrssi.Oehl.XXXI.
112. Verset var senere Tilsætning. jEBrand.

JP.24.

4) til tilsætte 5 ell. sætte (II.53.3) til,

som udtr. for, at noget dækkes, fyldes; fx.

(nu næppe br.) om tilstopning, -lukning
af vandløb ell. om opskylning af mudder,
sand olgn.; ogs. om tilsandet ell. opskyllet

omraade. Amberg. Man . . erfarede at Hav-
nen alligevel, ved den idelige Tilsætning af

Sand, som Strømmen med visse Vinde ind-

skyller, om faa Aar vilde blive mindre brug-

bar. /StepfeJørgf.Faa&or^.^iSifij.iP. („Sandha-
ven" ved Marienlyst) er tilligemed den Kyst-
strækning, som ligger uden for samme, en
Tilsætning af Sundet, som ideligen under
nordvestlige Storme forøges. FThaarup.Da.
HavekultursHist.(1843).62.

5) til tilsætte 6 ell. sætte (II.53.4) til:

tab (af penge); ogs.: udgift. Larsen.^(1888).
Ejeren (af en søbadeanstalt) siger: Det er

den rene Tilsætning. To Maaneder i Træk

har det nu været vedvarende Kulde og
Regnvejr. Poi.**/ei9i6.2. „Gav Forretningen
ham nogle Penge?" spurgte vi. — „Ærhg
talt tror jeg snarere, at den gav ham Til-

sætning."sms<.*/»i95i.9.sp.3.

6) (til bet. 5 ell. til tilsætte 7, sætte (II.63.6)

til; nu næppe br.) om forlis, der foregaaer
flere Strandinger, eller Skibes Tilsætning.

CVHertel.C.56.

10 tilsætte, v. ['telisæda] præt. -satte;

part. -sat. vbs. -else (s. d.) ell. -ning (s. d.),

jf. Tilsæt, iglda. til sættæ, lægge (husdyr)

til (PLaale.nr.891. jf. StudierKock.315)
, fsv.

tilsåtia; jf. sætte (11.63) til samt Tilsat,

Tilsats)

1) (jf. II. sætte 2; nu næsten kun arkais.

ell. dial.) m. h. t. person: sætte til (at gøre)

noget; ansætte ell. indsætte i et hverv, en
stilling. Kirkernis Forsvar skulle sette til

20 Kirkeværgere vederhæftige Dannemænd . .

Haver nogen tre Aar været Kirkeværger,

da maa een anden i hans Stæd tilsettis.

DL.2—22~9. Klosteret (faar) Paven til at

tilsætte danske Prælater som Dommere. Zr
Ersl.(DanmRigHist.il.103). jf. DF.XIII.26.

2) (jf. II. sætte 5) m. h. t. dyr; spec.

(fagl.) m. h. t. hane: anbringe i en flok
høns. Disse Bastardhøns var tilsat urene,

røde Rhode Island Haner. AStrøm.0.50. Pol.

30 ^*/il938.22.sp.6.

3) (jf. II. sætte 6^ anbringe, stille noget

op ad, i nærheden af noget andet; sætte

(II.53.1) til. *Naar som Brøstfældighed giør,

at dit Huus nedfalder, |
Er det for sildig

at tilsætte Støtterne. Clitau.IR.47. \\ m.
overgang til bet. 4. at man ved tilsatte kon-

stige Vinger, kand svinge sig op udi Luften

paa samme Maade, som Fugle ved deres

naturlige Yinger. Holb.Ep.Y43. Bajaz . . var

40 en lille, halt Mand, med en stor, tilsat V&ip-

ngsse.Ing.EF.II.260. \\ nu især {^) i forb.

som tilsætte (alle) sejl, se I. Sejl 1.3.

4) forsyne med; tilføje; sætte (II.63.2)

til. (i pass. ogs. (navnlig i perf. part.) m. det

egl. herisobj. som subj., medens det egl. obj.

staar tilknyttet verbet som en del af verballeddet

ell. tilknyttes ved med; jf. Mikkels.Ordf.83.
AaHans.Sætningen.(1933).85). (det) er ven-

teligt, at aleneste den runde Part eller Taar-

50 net af samme Kirker (o: rundkirker), først

er bleven bygget, og siden derefter Choret

. . med øvrigt være ti\sdit.Thurah.B.53. Det

angives undertiden ikke . . om manglende
Bogstaver eller Ord er tilsatte efter en ældre

Seg\tegning.HistTidsskr.l0R.V.710. sml. bet.

6: den nordøstlige Slotsgrav maa oprenses

. . og derefter tilsættes med Vand . . for at

tiene til fremtidigt Vandingssted for be-

meldte Escadron.MÆ.iS37.203. || især m.

60 h. t. stof; spec. m. h. t. stof (tilsætning),^ der

skal gøre noget færdigt, give mad- og drikke-

varer smag ell. drøjhed, oftest er Guldet (i

mønter) tilsadt med Sølv eller Kobber.

KiøbmSyst.11.29. den elendige, med Sukker
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og Sprit tilsatte Tarragonavin.-ScTioni.TF./.

240. der tilsættes h\id Feber. ERodeJM.10.

II
uegl. hendes Karakter, i hvilken kvinde-

lige Egenskaber . . vare tilsatte med et

næsten mandligt 'Element. BiogrLex.X.211.
Utilfredsheden er vel Moder til alle Frem-
skridt, men den maa være tilsat en vis . .

Optimisme. AndNx.LK.199. spec: gøre til-

føjelse til mundtlig ell. skriftlig fremstilling.

Gram.Breve.164. han har tilsadt de Skue-

spilleres Navne, som burde forestille Fei-

&oneTne.PAHeib.R.II.140. Samlingen er et

Udvalg af gamle Digte, tilsat et ikke ube-

tydeligt Antal nye. Pol.*f»1937.7.sp.5. (nu
næppe br.) i videre anv., m. h. t. noget opdigtet

ell. usandfærdigt: JBaden.DaL. Han tilsætter

altid noget af egen Opfindelse. FSO.
5) (jf. II. sætte 63.3; fagl. ell. dial.)

dække helt til, fylde, besætte med noget.

Alle Stole var tilsatte dernede. Dertil Bæn-
kene langs Midtergangen, Alterets Knæfald.
Egeberg.P.62. \\ dække ell. fylde noget, saa-

ledes at det bliver helt ell. delvis lukket ell.

tilstoppet, de Kedelrør, som er mindst til-

satte (o: med sod og aske).DampLok.107.
spec. m. h. t. vandløb olgn.: Havnen ved
Brundbye Balle skal han for egen Regning
holde vedlige, at den ikke med Sand eller

Mudder tilsættes. Cit.l782.(AarbHolbæk.l939.

137). Andres.Klitf.251. || m. h. t. jord: be-

plante med planter, der sættes, de ca. 99100 ha,

der i 1944 har været tilsat med Kartofler.

Vingehjulet.l944/45.105.sp.2.

6) tabe (ved indsats i spil, væddemaal);
miste (ejendele, formue ved uheld ell. ufor-

sigtighed); sætte (II.63.4) til; ogs.: forøde.
6.1) (nu 1. br.) i egl. anv. hun havde liidt

meget af mange Læger, og havde tilsat alt

det, hun havde. Jlfarc.5.26. Straf for Offi-

cierer som tilsætte de dem betroede Kongl.
?enge.Ordre(MR.)"/i,1771. jeg (havde) den
Tro, at han ikke vilde nægte mig en ny
Anbefaling, da jeg havde tilsat den oprinde-
lige. PRMøll.SS.135. VorStand.l938.282.sp.2.

||
m. h. t. skib: miste ved forlis; forlise med.

JBaden.DaL. for at vi skulde finde det rette

Sted (o: for et strandet skib), lod jeg ogsaa
den Moorske Styrmand eller Captain, som
havde tilsat Skibet, følge med. DRosen.
Erindringer.(1839).44. jf. bet. 7: Førend
denne Fyr (o: dette fyrtaarn) var, blev

mange Skibe tilsatte og totaliter forliist.

Mincke. Søemands Haand-Bog. (175 6). 33.
\\

(nu ruBppe br.) m. h. t. mandskab: miste, (po-
lakkerne) giorde et stort Blod-Bad (paa de

belejrede) af Forbittrelse, fordi de . . maatte
tilsætte over 1000 Mand. Slange.ChrlV187.
6.2) uegl. Heib.Pros.Vn.283. »jeg har tilsat

min Tro, jeg har mistet min Fred. Bergs.

GF.I.236. Ikke mindst det Sjællandske
har, ved Hovedstadens Nærhed, stærkt til-

sat sine E]endommeV\gheder. ERehling. Det da.
Sprog.(1932). 174. || navnlig m. h. t. helbred

ell. liv; ofte i forb. tilsætte livet. Mon han

foragter Riigdom, for hvilken andre tilsætte

Siæl og Uvl Holb.Plut.il. 7. Vi havde tilsat

næsten alle Kræfter paa Vandringen i 6

Timer opad denne Yiøide. Bagges.DV.X.53.
(pilgrimmen) tilsatte Livet paa sin hellige

Færd. SvGrundtv.(DgF.III.283).

7) (jf. sætte (II.63.6) til; nu næppe br.)

intr., til bet. 6: gaa tabt, navnlig ved skib-

brud; omkomme; om skib: forlise; stran-

10 de. vAph.(1759). hertil ell. til bet. 6: Søe-

skade. Den Ilte . . Dec. ere 7 Fartøyer til-

satte paa de Svenske Kyster. Adr.*/il762.

sp.4. Det var en rasende Storm . . Blandt
andet er 2 honette Skippere fra Horsens til-

satte med Muus og M.a,nd.POBrøndst.B.28.

8) (egl. til II. sætte 30 og opr.: bevæge sig

rask hen mod noget; jf. sætte til samt sætte

an u. II. sætte 53.7 og 34.6; nu næppe br.,

jf. dog jy. tilsat i forb. som tilsat (o: over-

20 vældet) af arbejde. Feilb.III.800) angribe;
navnlig: trænge stærkt ind paa; plage;
ængste. JBaden.DaL. Leth.(1800).

Tilsættelse, en. flt. -r. (ænyd. d. s.

i bet. 2 ) vbs. til tilsætte ell. sætte (11.63)

til; spec. i flg. anv.: I) (arkais.) til tilsætte 1:

ansættelse ell. indsættelse (i embede, gerning).

Tilsættelse af nye Fogeder. KrErsl.(Danm
RigHist.II.457). sa.(smst.613). 2) (nu næppe
br.) til tilsætte 4: forøgelse; tilsætning (3).

30 LTid.1731.469. Det gandske Verk er . .

forøged med nogle tusende Tilsættelser.

smst.1743.38. 3) (nu næppe br.) til tilsætte 6:

tab; udgift, jf. Pengetilsættelse. Biicft.

(1920).XXXI1.138. Tilsætter, en. spec.

(0) til tilsætte 4: apparat i oliemotor, hvor

oliedamp tilføres luften; karburator. Skibs

Mask.149. DaEngTeknO.
til-søle, V. [-^sa^l^] vbs. -ing (vAph.

(1759). Høffd.Rousseau.(1912).16). (jf. søle

40 til u. III. søle 1.3, 2.1 og 3.8 samt ind-, ned-

søle; især i perf. part. og som vbs.) over-

stænke, tilsmudse med vand ell. anden væd-

ske, med vaadt snavs olgn. vAph.(1759). KM
Rahb.38(se u. III. søle 1.3^. en tilsølet Plads,

der var inficeret af syge Dyr. MdsskrDyrl.

LUI.325.
II

billedl.: besudle; vanære. PMøll.
ES.III.219. Skumlere begyndte i forblom-

mede Avisartikler at tilsøle hans Navn.
MMøller.JagtenefterLykke.(1910).22. -søm-

so me, V. [-|Sora'a] vbs. -ning. (især i perf.

part.) fastgøre ell. lukke ved at slaa søm i;

sømme (III) til. Levin. (indsamlings-)liøsser-

nes Indhold (blev) hældt i store Trækister,

der tilsømmedes. Dannebrog.*/* 1907. l.sp. 8.

Mellemdørene har været tilsommet. Poi.**/,

1939.10.sp.5. -t&gf et. flt. d. s. I) {fra sv.

tilltag ell. no. tiltak, jf. oldn. tiltak; sml. dog

bornh. tetag, begyndelse, tilløb til noget (Bornh
OS.); egl. vbs. til tage sig (noget) til (se tage

60 sp.éll*') ell. tiltage 2.8; især hos sprogrensere,

i S&B., Larsen, og D&H. angivet som no.)

del at foretage sig noget; virke; virksomhed, jf.:

(smedens) Haandværk faldt indenfor kuld-

lyst BondetiItag.JFJen«.^F.26. navnlig:

XXIII. Rentrykt •»/, 194« 91
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første, indledende skridt til virksomlied; vilje

ell. dristighed til handling; stærk foretagsom-

hed; handletrang; initiativ; ogs. om enkelt

handling ell. foretagende, der er præget af

initiativ. Brickas personlige Udvikling førte

ham bort fra selvstændig Produktion, til

hvilken Evner og Tiltag i Længden vistnok

ogsaa vilde have bristet. J.^rus/PoZ.'^/s

1903.1.sp.5). Valdemars-Sindets Psykologi
med dets sakkende Energi, stærk i Tiltaget,

men svag til at fastholde GveheLVilhAnd.
HS.297. (han) bebrejdede Scheidemann det

Tiltag, som han havde taget i en farUg
Stund, hvor Tyskland efter at have tabt

Verdenskrigen ogsaa truedes af den indre

Broderkrig. EBrand.(Pol.^*/»1929.13.sp.l). 2)

t vbs. til tiltage 4: tiltagende, det Til- eller

Aftag af Nordlyset. Lrid.i733.355.
tiltag^e, V. ['teljta-qa, dagl. -jtaO] præt.

-tog; part. -taget. vhs. -else (s. d.) ell.

-ende (s. d.), jf. Tiltag, {glda. d. s.; jf.

tage (11.44) til)

1) antage (2); tage imod; ikke afvise;
navnlig (jf. II. tage 10.2 ;

jur. ell. emb., især

foræld.) m. h. t. person: antage til et vist

hverv, de Medcuratorer for Prindsessen, som
Excellencen havde tiltdiget. Schack.464. Sal.*

XI.348.

2) (jf. II. tage 44.3^ m. refl,. hensobj.

2.1) egl. (jf. bet. 5.2): tage noget til sig;

antage sig; især: bemægtige sig, skaffe sig

noget, som man ingen ret har til; tilegne
sig; ogs.: anmasse, fordriste sig til. de
tiltoge sig Magt at udvælge Konger. Ho/&.

DH.III.4. de opførte sig usømmeligt og . .

tiltoge sig Friheder, der strede mod Lov og
god Skik. Ing.KE.1.51. I denne Tid blev de
gamle Indbyggere slemt medhandlede; Lon-
gobarderne tiltog sig deres Jord og bredte
sig over hele NoiditSilien.KrErsl.MH.1.39.
Det vil altid være et vanskeligt spørgsmaal
for en tekstudgiver at afgøre, i hvilken grad
han bør tiltage sig at rette i den bedste over-

leverede tekst.Arup.(HistTidsskr.9R.II.365).

2.2) (jf. tage (II.44.3) sig noget til sp.Gll";
nu næppe br.) henføre til sig selv; føle sig

truffen af. *0m nogen sig tiltage vil
|
Den

Lyde, Fablen laster;
|
Han daarlig sig det

lægger til,
|
Selv Skylden paa sig kaster.

Reenb.II.262. 2.3) (jf. Tiltag 1 samt tage
^11.44.3 slutn.) sig noget til; nu næppe br.)

foretage sig; bestille. Falst.Ovid.125.

3) t ^ejÆ--' d. s. s. bet. 4.2. Der nu Vinteren
viidere tiltog sig, gick ieg (ud paa isen) for

at skyde nogle Yildændei. Æreboe.44.

4) (jf. tage (II.44.2) tilj intr.: faa frem-
gang, udvikle sig m. h. t. vækst, størrelse ell.

kraft, styrke, dygtighed; vokse, (bøjet m.
være ell. (1. br.) have; se ndf.). 4.1) (nu sj.)

om person (levende væsen). Tenk engang,
hvorledes hånd har tiltaget (o: er blevet dyg-
tigere) i det Franske Sprog i saa kort Tid.
Holb.Jean.1.5. *(han) seer Skjoldungens
elskte Børn tiltage

|
I Magt og Hæder og

Lyksalighed. Lund.jED.i50. Drengen Samuel
tiltog i Alder og i Velbehagelighed (Chr.VI:
gik, og blev stor, og behagelig; 1931: voksede
til og gik stadig frem i Yndest). lSam.2.26.

4.2) om ting eU. forhold, manufacturer ere

paa nogen tid saa meget tiltagene at man
nu kand faae udi landet forarbeidet hvad
man iorlai.nger.Holb.DNB.17. Byen er til-

tagen. PÆdv/'Vws./S'.59. Hvad I er bleven

10 smuk! Ja, I var det jo iforveien, men Skjøn-
heden har tilta.get.Heib.Poet.XI.233. Vinden
tiltog op ad Formiddagen med orkanagtigt

R3Lseri.KnudAnd.HH.120.
\\

part. tilta-

gende anv. som adj. han finder med de til-

tagende Aar en tiltagende Fryd i Huus-
standens stille Glæder. ikfaW.ZF.36. de vold-

somt tiltagende Rygsmerter. BechNygaard.
G0.66. tiltagende maane. Moth.M59.
Thiele.III.64(se aftage 4). SaVXVI.307.

\\

20 vbs. Tiltagen i forb. i tiltagen, i tiltagende.

2Pet.l.8(1907). seks Uger i Tiltagen (o: om
begyndende kighoste) vilde altsaa komme.
OThyreg.MS.70.

5) part. tiltagen anv. som adj. 5.1) (jur.

ell. emb., især foræld.) til bet. 1: antaget til

et hverv. Et hvert laug haver sin a parte ret,

hvor Oldermanden med tiltagne laugs-

brødre sidde. Holb.DNB.529. HistTidsskr.

10R.V.178. 5.2) (nu sj. i rigsspr.) til bet. 2.i:

30 som man har erhvervet sig ell. taget til

sig; antaget. Barnet er ikke deres eget, men
et tiltaget. FiSO. BornhOS. \\ navnlig: selv-

tagen; uberettiget; ogs., især om optræden:

paataget; falsk.Moth.T20. et tiltaget

Navn. JBaden.DaL. En tiltagen Frihed. MO.
t i forb. m. refl,. hensobj.: Jens Grand . .

havde bekommet Erke-Biskopdømmet imod
Kongens Villie, ved Pavens sig tiltagne

Myiidighed.Thurah.B.203. de Romerske Pa-

40 vers sig selv tiltagne Myndighed. jBorrefct/e.

TF.761.
Til-taselse, en. [-ita'qalsa] fl,t. -r.

{ænyd. d. s.; jf. -tagende) vbs. til tiltage ell.

tage (11.44) til; især i flg. anv.: I) (jf. til-

tage 1) t antagelse (af forslag, tilbud);

tiltrædelse. Slange.ChrIV876. 2) (nu næppe
br.) svarende til tiltage 4: fremgang; ud-

vikling; vækst. Friderikshalds Opkomst og

videre Ti\tsigelse.Holb.DH.III.415. hendes

50 Tiltagelse udi Sprog og Lærdom. sa.Heltind.

11.32. (Uffe) blev . . ved Alderens Tiltagelse

meget 3insee\ig. Schousbølle.Saxo.88. VSO. ||

om maanen. det er . . bedre (at lade sig aare-

lade) udi Maanens tiltagelse, end dens af-

t&gelse.Holb.Bars.III.5. Slange. ChrIV 63.

-tagende, et (dog alm. m. attrib. adj. i

fk., jf.: i jævn Tiltagende. RichPet.Kingo.

(1887).213. i stærk Tiltagende. CMøll.PF.

423). [-itaJqana] (jf. -tag, -tagelse^ vbs. til

60 tiltage ell. tage (11.44) til; især svarende til

tiltage 4.1 og (navnlig) 4.2: fremgang; ud-

vikling; vækst. Hovedet er endnu svagt . .

Dog er og i den Henseende mit Tiltagende

(o: min bedring) kendeligt. ASØrsted.(TO
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Jørgensen. AS Ørsted. (1933). 89). || næsten

kun i forh. i tiltagende. LTid.1737.773.

Norfolks Handel er i betydelig Tiltagende.

PNNyegaard.S.54. Skadedyrene er i Til-

tagende. Pol.**/il942. 15. sp. 3. om maanen:
S&D. jf. CMøll.PF.423(se u. Maane 6.2;.

•takle, V. vbs. -ing (s. d.). (jf. -rigge 1;

iscer i perf. part.) -^ forsyne (et skib) med
takkelage; takle (til). Slange.ChrIV.1238. et

fuldttiltaklet tremastet Skih. Hauch.MfB.56. 10

Tiltakle en Raa, en Gsifiel. Scheller.MarO.

II
(dagl.) hilledl.; dels: gøre istand, udstyre

ell. (navnlig) udpynte (paa latterlig maade).

Det er farligt, som hun var tiltaklet, med
Kors og Rosenkranse og alt saadau noget 1

Jørg.SK.84. den tidlige Morgenstund er Hu-
sets aller travleste Tid, hvor der maa hæn-
ges i for at faa Alt i Orden, Mand, Børn . .

bespiste, tiltaklede og sendte af Sted til

Dagens GæTmng.Hjemmet.l905.488.sp.3. dels 20

i videre anv., navnlig i udtr. for beruselse ell.

nedrakning: En preussisk Officer var i den
Grad „tiltaklet", at han raaatte indespærres

i et Værelse for at sove Rusen ud. Dagbl.*^/*

1865.1.sp.3. Han bliver skammelig omtalt . .

nederdrægtig tiltSLkletlUKaarsb.Folkene paa
Nakkebjerg.(1895).179. -takling, en. ^
vbs. til -takle; ogs. (sjældnere) konkr., om et

skibs udstyr m. h. t. takkelage. Skibets Til-

takling. Proviantering, Udrustning. SøkrigsA. 30

(1752).§206. KuskJens.Søm.52. jf.: Signal-

højen ovenover Byen . . minder ved sin Til-

takling endnu om Englands store gamle
Fuldriggere. JVJens.Intr.128.

I. Tiltale, en. [iteljta-la] fit. (1. br.)

-r (i bet. 1: Ew.(1914).III.54. Mynst.Vis.
1.158. i bet. 2: Birckner.Tr.il5). (glda. d.

8. i bet. 2, oldn. tiltala; vbs. til II. tiltale

ell. tale (11.25) til)

I) (jf. II. tiltale 1) det at tale til en; 40

mundtlig henvendelse. I.l) i egl. bet.;

undertiden om apostrofe (2) (BTDahl. Da.
Stillære.(1889).55). Moth.T42. (ved universi-

tetsfesterne holdtes) først en udførlig Tale af

en anden Professor, hvorpaa Decanus i en
kort Tiltale især henvender sig til de Stu-
derende. Ørsf.//. 227. jeg . . søgte nu ved min
venlige Tiltale paany at aabne den arme
Mands tilknugede lljeTtc. Blich.(1920).XII.
56. nævnefald (bruges) i tilta.le. Mikkels.Ordf. 50

240.
II (1. br.) om tiltaleform ell. titulatur.

Hun brugte tredie Persons Tiltale (0: sagde
^han" til ham).LeckFischcr.HM.114. 1.2)

svarende til II. tiltale 1.8, i udtr. for uvenlig,

streng tale, irettesættelse olgn. *din Nær-
værelse . .

I

Mig ikke sikkrer for en stolt og
haanlig

|
Ti\t&\e.Bagges.Tryl.41. For hans

Ubesindighed fik han en skarp Tiltale af

Øvrigheden. 750.
||

(nu næppe br.) for-
maning; irettesættelse. Holb. Ep. 11.31. jeg m
(kunde) hos ham uden al Tiltale vove de
vildeste og farligste StTSiger.Ew.(1914).IV
250. I forgaars var der da en dramatisk Scene
imellem Baronessen og mig, den endte da

med at jeg maatte love at glemme hendes
Fremfusenhed, men hun fik en ordenlig Til-

tale. i^C^nd.BCÆ./.i40. 1.3) (jf. u. bet. 2.\)

i modsætn.-forb. m. Svar, i forb. som svar
paa ell. (nu 1. br.) som (Moth.S944. VSO.
VI.957. RichPet.Kingo.(1887).109) tiltale,
et passende, tilbørligt svar, navnlig efter en
ubehagelig henvendelse, et generende spørgs-

maal; ofte som udtr. for, at det ene skal

svare til det andet: lige for lige. tiltale og gen-
svar følges SLd.Moth.T42. *sig om du fik ikke
svar

I

Der var som din Tiltale. Cit.ca.l752.

(Skoleprogr.Ribe. 1854.24). Du forsvarede Dig
tappert . . Du gav ham Svar paa Tiltale.

Jørg.JF.11.97. han (skulde) ikke have været
længe om at fare ud og give dem Svar paa
Tiltale (0: give dem klø).GJørg.GF.42. jf.:

„Dannebrog" (0: et skib) svarer paa Til-

tale grov (0: beskydning)
(
med ligesaa

fyndige Ord. Ploug.1.295.

2) (jur.) svarende til II. tiltale 2, om
sagsanlæg, søgsmaal ved retten. 2.1) om
sagsanlæg mod, stævning af person; nu om
anklagemyndighedens anklage for strafbart

forhold efter foregaaende undersøgelse og paa-
tale. (ofte i forb. som rejse tiltale (se II.

rejse 6.3^, sætte, være under tiltale^.

Er (nogen) tildømt bøder . . da bør hånd
paa det Stæd, som Dommen falden er, at

lide tiltale, dersom hånd ikke retter for sig.

DL.l—2—22. (den) som har været sat under
offentlig Tiltale, uden at være aldeles fri-

funden. Forordn.^*U1834.§3,1. Hurmtz.S.425.

II
i forb. som have tiltale til ell. paa (JJuel.

47) en, (foræld.) (have ret til at) fremføre

anklage mod ell. klage over en. Dersom een
Mand, efter at hånd haver befundet sin

Hustrue i Hoer, søger Seng med hende, da
haver hånd dermed forbrut sin Tiltale til

hende. DL.3—16—15—1—4. Dersom Deme-
trius, og de konstnerc, som ere med ham,
have tiltale (1819: Klageø til nogen, da
holdes ting-d&ge.ApG.19.38(Chr.VI). Ing.

EM.11.6. svare til tiltale olgn., (jf. u.

bet. 1.3 ; foræld.) fremkomme med indlæg efter

en stævning, (fuldmægtigen) skal svare til al

Tiltale og Giensvar, naar hånd bliver lovlig

stævnet. Z)L.5

—

10—3. \\ i udtr., der angiver,

at der ikke rejses anklage, ell. at man bliver

frifundet, den Sigtede . . bør Sagen ved sin

egen Eed sig at fralegge, paa det at hånd
for videre Tiltale sig kand befrie. DL.l

—

14—6. Herren havde vel Tilladelse at prygle

sin Tiener af, naar Tieneren kuns iklie . .

døde under Pryglen . . saa var Herren uden
al Tiha.\e.Schytte.IR.V139. Det anføres, for

hvilket Forhold Tiltale er frafaldet. Cir/c.iVf.

123*^/»1925.1 11,11. ofte i forb. som slippe
for tiltale, navnlig ucgl., som udtr. for, at

man slipper for straf ell. anden streng behand-

ling. Amberg. 1.679. En Aftenstund kunde jeg

let være kommet i Kløerne paa en af disse

stærke Mænd, men jeg slap heldigvis fri for

Tiltale. VKorfUsen.GM.30. skal jeg (0: en

dv
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interviewet) saa ikke faa Lov at slippe for

videre T:ilta.\e? EkstrabU*/tl940. 6.sp. 6. 2.2) f
krav ell. fordring paa noget. Chanen havde
en Søn, som syntes at have Tiltale til Riget,

fordi hånd meente sig at være Schak Abas
Søn. Kyhn.PE.84. Hernæst giorde Reuni-
tionskamrene til Metz Tiltale paa Hertug-
dømmet Lvixemb\iTg.Schytte.UR.I.528. Ing.

PO.II.129.

II. tiltale, V. ['telita^a] -te ell. (nu
næppe br.) -ede (Holb.DH.II.51. Wess.136.

Gylb.1.268. RichPet.Steffens.(1881).24). vbs.

jf. 1. Tiltale, {glda. d. s. i bet. „sagsøge";

if. tale ti) u. II. tale 25)

I) rette ord til; henvende sin tale til; tale

til. I.l) i egl. bet.; undertiden: apostrofere

(2). Moth.T44. *Vild stirrer han (o: Hamleth)

mod Jorden og tiltaler
|
sin Faders Aand,

som var den selv tilstæde. Ew.(1914).Y104.
I denne Forsamling . . tiltalte han (o: kon-

gen) selv Folket. Molb.DH.II.56. (hun) talte

til Ingen ved Bordet, uden først at være til-

talt. Blich.(1920).XXIY134. det er temme-
lig trist for mig at sidde og tiltale dig, uden
at du lægger Mærke til, hvad jeg siger. Jo/^s

Wulff.DetgodeLand.(1931).193. ofte m. bibet.

af, at man generer ved sin henvendelse, op-

træder over for en paa en paagaaende maade:
MO. Det faldt ikke Einar . , ind, at han
kunde møde den Dame igen, som han havde
tiltalt paa GdiåQvi.JVJens.ÉE.54. \\ m. an-

givelse af den tiltaleform, det tiltaleord, man
anvender. *netop Dagen,

|
Før Dom skal

gaae i Sagen,
|
Fremtriner fire Borgere

|

For Dommeren; den mest veltalende
|
Ham

saa tiltalede:
|
„Velviseste (osv.).'' Wess.136.

Fornavnene fik vi snart fat paa; thi med
disse tiltalte de h.\eTa,ndie.BUch.(1920).

XXIX.106. Mange Steder turde Børnene
ikke tiltale Forældrene med „Du", men
skulde sige „Han" eller „Hun", (eller „Far"
eller ,MoT").PhRDam.FI.104. tiltale én
som Fru S.Bl&T. tiltale én i tredie Person.

smst. 1.2) (nu sj.) tale indtrængende, manende
ell. trøstende til. *Han Hj ærtet tiltaler,

|
Han

Hjærtet hnsYaÅeT.Grundtv.SS.IYW. Min Ko-
ne troer . . at mange af de Opvakte vil være
at vinde for Sagen, naar de ret tiltales.

Cit.l852.(sa.B.II.525).
\\

(sj.) m. ind-

holds-obj. man maa tiltale den Syge Trøst

og Mod. Frånkel.Fruentimmer-Sygdommene,
(overs.1842).468. 1.3) i udtr., der angiver, at

man taler uvenligt, strengt til ell. irettesætter

en. Bander nogen sine Forældre, eller dennem
Ubluelig tiltaler, eller paataler paa Ære og
Lempe, miste Atv.DL.6—5—2. *(han) til-

talte ham haanlig med Trudsel. Bagf^es.

NblD.52. Kudsken (maa) tiltale (hesten)

ha&Tdt.PWBalle.K.64.
\\

(nu næppe br.)

abs.: tale haardt til; irettesætte, jeg

(blev) da Kornet endda stoed paa Marken,
vaer henved 8 Storke: Jeg bildte mig ind
langt fra, at det var Giæs, og tiltalede Ryg-
teren deiioi.Holb.Ep.Y106. De maatte ogsaa

drikke Dus, ellers kunde hun jo ikke ordenlig

tiltale ham, naar han skulde have Skjænd.
HCAnd.SS.Y61. VSO. 1.4) (nu næppe br.)

henvende (3.3) sig til. Skulde nogen vilde

tilkiøbe sig samme Bog, kunde de behage at
tiltale ham selv, som logerer i Hyschen-
StTæde.LTid.l734.551.Blich.(1920).XXXII.
5. jf.: ieg blev tilspurgt, om ieg selv vilde

tage mig den Recognoscerings Reise (til

10 Østerbygden) paa. (Jeg) foreslog min Søn
Niels Egede . . men ieg blev siden ei meer
derom allernaadigst tiltdi\t.Cit.l740.(JJLund.

HansEgedesLevnet.(1778).81). 1.5) (efter ty.

dem essen, der flasche zusprechen; nu næppe
br.) billedl., m. h. t. mad- og drikkevarer:

gøre brug af; tage for sig af. (han havde)
alvorligen tiltalt et mægtigt Vildsviinhoved.
Blich.(1920).XY27. Vi tiltalte vexelviis Mad-
kurven og det messingbeslagne Skriin (o:

20 med vinen). Cit.l829.(Julpaa Bornholm. 1936.

35.SP.1).

2) (jur.) anlægge sag mod; sagsøge;
stævne; nu om anklagemyndighed: rette

anklage mod for strafbart forhold (efter at

forundersøgelse og paatale har fundet sted).

Ingen Dommere, som paa sit ærlige Navn
og Rygte til Tinge søgis, og tiltalis, maa
besidde Retten. Z)L.2

—

5—2. den dømmende
og . . den tiltalende Myndighed. PFJac.

30 Breve.228. Ministrene kunne tiltales for deres

Embedsførelse. Folkethinget anklager, ^i%B-

TettendømmeT.Grundl.(1849).§20. en Foder-
mester . . stod tiltalt for Dyrplageri.Poi.^*/ii

1941.2.sp.2.
II

i perf. part. som adj.; navnlig

i substantiviske anv.: (den) tiltalte. Kane
Cirk.*/d816. Tiltaltes fulde N&wn.Cirk.Nr.
123^'>/b1925.II.1. Bliver en tiltalt frifundet

for Straf. LovNr.l26"/*1930.§70.

3) (vist efter ty. zusprechen (og anspre-

40 chenj; sml. II. tale 10.2) egl.: paakalde,
appellere til en vis følelse olgn. jf.: Ordene,

som han har underlagt sine Melodier, ere

. , ikke nok tiltalende enten Følelsen eller

det comiske Lune. Heib.FV/*1828.4.sp.2.
især: gøre et fordelagtigt indtryk paa en;

falde i ens smag; behage; spec. om person,

hvis udseende ell. væsen man synes om. det

(er) naturligt,. at man ikke . . med den Iver

udfører en Andens Anlæg, naar man ikke

50 deri finder noget, der — for at bruge en

Nutidens Phrase — særdeles tiltaler een,

Noget, som man med fuld Siæl kan . . be-

geistres af, og iox.Rahb.E.1.294. Hart-

mann . . har vist taget sig det meget nær
at hans Opera ikke tiltdlte.HCAnd.BC.IY
241. Han var ikke synderlige tiltalt af Lærer-

pladsen paa Herlufsholm og troede at maatte

lade den Plan iiLTe.Gjel.GD.3. han tiltaler

mig ikke. Han gør ligefrem et uhyggeligt

60 IndtTyk.Pont.HK.74.
||

part. tiltalende
anv. som adj.: som man synes godt om; ind-

tagende; tiltrækkende; behagelig. Disse Ord

er saa skjønne, saa tiltalende, saa bevægende,

at det . . ikke var Ordenes Skyld, om de
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ingen Indgang fandt i Hørendes Øre.Kierk.

111.38. hun (var) trods dette vilde, fanta-

stiske Ydre tiltalende, ja %muk. Bergs.BR.
70. et tiltalende forslag, landskab, ydre

\

Tiltale-, i ssgr. til I. Tiltale ell. II,

tiltale; fx. (jur.) til I. Tiltale 2.i: Tiltale-

begrænsning, -frafald, -udvidelse, -form,
en. (jf. -ord, -pronomen; især gram.) maade,
hvorpaa man tiltaler en anden; ogs.: vending

ell. særlig ordform, der bruges i tiltale. Prov-
sten henvendte sig til (kapellanen) under
Tiltaleformen „Hr. Pastor".Poni.Mw/d.S. hun
(rettede) Tiltaleformen i Verset til første

Persons Tionomen.lsakDin.FF.236. \\ om
kasusform: vokativ. Meyer.1101. Skautrup.
SprU.1.52.
Tiltalen-hed, en. (sj.) det at være til-

talende; ynde. StSprO.Nr.182.4.33.

Tiltale-ord, et. (jf. -form, -prono-

men; gram.) især om 2. persons personlige

pronomen. Tiltaleordet „I". Dahlerup. SprU.
127. Tiltaleord (som Fader, Moder^.Brøn-
dum-Nielsen.GG.I11.176. -pronomen, et.

(jf. -ord; gram.), undgaa ethvert Tiltale-

pronomen ved stadig at gjentage Vedkom-
mendes Na.vn.Scharid.TF.1.251. DGrammat.
V1.292.

til-tigffe, v. (jf. -betle, -trygle; iscer

tS) m. reft. hensobj.: skaffe sig, opnaa noget

ved tiggeri ell. bønner, tryglen; tigge sig noget

til. (de havde) i de forrige Krige maattet
strække Gevær, og tiltigge sig Fred paa de
skammeligste Vilkaar. Bagges.NK.306. Tro
ikke om mig at jeg er en fuldstændig Sjofe-

list siden jeg tiltigger mig Bøger med løse

Løfter om Giengæld.Brandes.Br.1.341. Sin
»tore Synd, den imod Gud, den måtte han
ftiltigge sig Nåde for hver Dag så længe han
hvede. Rørd.KK.179. -tinge, v. [-iteri'a]

(Q), jf.: „sjeld." Levin.) m. refl. hensobj.:

faa ell. skaffe sig noget ved at forhandle,

underhandle, tinge med en; tinge sig noget til.

Autoriteterne . . maatte tiltinge sig en
Vaabenstilstand ved at gaae ind paa Bor-
gernes Fordring. DagbU*/*1860.1.sp.4. det
Ulle Herberge, hvor han tiltingede sig en
Smule Morgenmad.CHans.F.167. -tordne,
t?. [-|tor'dna] (1. br.) tilraabe med kraftig

røst, med tordenstemme, paa voldsom, truende

maade. Har man ikke fra Arilds Tid til-

tordnet Dig (o: jødefolket): Bring Guld!
Goldschm.1.77. HBrix.AP.1.54. -trampe,
V. [-|tf«m'&a] vbs. -nlng (Amberg. MO.).
(især i perf. part.) give en vis form ell. fast-

hed ved at trampe; trampe til; især: ødelægge

ved at trampe; fortrampe; nedtrampe, da saa
mange Mennisker komme derhen, have do
tiltrampet Kilden. LTid.1728. 183. Den op-
kastede Gjødning blev i Hast kastet (over

det begravede lam) og tiltrampet. BornA
IlaandvEr.227. I. -tro, en. (jf. II. -tro

samt have tro til (u. Tro^; mods. I. Mistro^
det at stole paa en ell. noget; (mer ell. mindre
følelsesbetonet) overbevisning om, at man kan

stole paa en ell. noget; tro paa. (ofte i forb. som
faa, have tiltro tilj. SorøSaml.l1.194. Den,
som man elsker, har man Tiltro til. Heib.TR.
nr.60.13. Med sønlig Tiltro fortalte jeg Alt,

saaledes som det vsir skeet.HCAnd.SS.11.178.
Herved tabte han den offentlige Tiltro. MO.
KMunk.El.73. || om saadan overbevisning,

tro m. h. t. ting og forhold (navnlig: beretning,

hjælpemiddel, forholdsregel olgn.; ofte i forb.

10 som skænke tiltroj. Den Uindviede for-

bauses derover, og betragter Sagen med
Tiltro eller Tvivl, alt efter Vilkaar. Ørs«./.67.

Jeg har ingen Tiltro til dette Middel. VSO.
den Grad af Tiltro, man tør yde Byfoged
N.s Dømmeevne./S'Mnd&o.i^/S'./.25S. intet Ord
afgivet af Tysklands Hersker kunde skænkes
Tiliro.PoVU1939.2.sp.3. (sj.:) Dampskibene
s to de endnu ikke ret i 'Tiltro. HCAnd.
ML.88. II. -tro, v. vbs. jf. I. -tro. (ænyd.

20 d. s., ogs. i bet.: betro, fsv. tiltroa, betro;

især ca) nære den anskuelse, at en er i besid-

delse af visse egenskaber ell. er i stand til

noget; have en vis mening om, være forvisset

om ens evne ell. vilje; tro noget om en; vente

noget af en. *Vær tryg! tiltroe mig Evne,
|
At

hindre det\Ew.(1914).111.52. med en Hur-
tighed, Man ikke skulde have tiltroet den
. . aldrende Krybeskytte. Blich.(1920).X.60.
Et saadant Menneske, der hverken vilde tro

30 paa Gud eller Fanden, kunde man jo tiltro

det værste. Pont.SM.30.
\\ (1. br.) m. hensobj.,

som betegner ting ell. forhold, (gaarden) har
været saa befæstet, at den tiltroedes at

holde en Fiende fra sig.Weinwich.Stevns.*

(1798).73. VSO.
II

m. refl. hensobj.: tillægge

sig (visse evner ell. egenskaber) ; tro om sig

selv; ogs.: indbilde sig. *Jo meer man sig

tiltroer,
|
Desmindre sand Fortieneste man

ha.r.Storm.FF.105. Forstaaer jeg mig ikke

40 paa Kunsten, saa tiltroer jeg mig i det

Mindste at kunne bedømme Ligheden. Heife,

Poet.Vl1.142. man kan gøre Ting, man
aldrig vilde have tiltroet sig selv. J^oDons.

MV194. -trodse, v. (jf. ænyd. til trosse,

ophidse til; 1. br.) især m. refl. hensobj.:

faa ell. opnaa noget ved trodsig, udfordrende

optræden; skaffe sig noget paa trods. *Vil du
da stærk foruden mig,

|
Tilsynde, og tiltrodse

dig
I

Hvad Almagt har i Eie?Ew.(1914).lll.

50 225. Udødelighed er et Gode, som ikke lader

sig tiltrodse ved en talrig Subscription.

Kierk.VIl.144. D&ll. -tromle, v. htjom'-
lo] (landbr.) (færdig)behandle jorden (jævne,

sammentrykke den) ved tromling. Sandflugten
anretter stor Skade paa de nylig tiltrom-

lede Marker. DagNyh.'*/tl912.1.sp.4. D&H.
-true, V. [-|tfu'a] (1. br.) m. refl. hensobj.:

skaffe sig, faa ved trusler. En myndig Keiser

vil tiltrue sig den Ære,
| At Danmarks Løver

60 skal, som Lam, hans Kieder bære. <Siorm.

SD.16. Fridericia.l7&18Aarh.330. -try|;le,
V. [-ityyq'la] (ænyd. d. s.; 1. br.) m. refl.

hensobj.: d. s. s. -betle, -tigge. Sort.PSkan.
11. Uraueligt var det ham, at tilsmigre
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eller tiltrygle sig Bifald. Mall.HG.99. smaa
Foræringer, som jeg erholdt af min Mo-
der, og som jeg oftest maatte tiltrygle

mig med bittre TdLaier.Bagges.fABagges.JB.

1.5). Lolland-FalstersFolketidende.^'/iol940.3.

sp.6. I. -trykke, v. vbs. -ning (vAph.

(1764). VSO.). I) nærme til ell. fastgøre til

noget ved pres ell. tryk. Amberg. tiltrykke

(paatrykke) Documentet sit Segl. F^SO.
||

navnlig i part. tiltrykt, (hot.) om plante-

del (blad): som ligger saa tæt ind til en akse

(stængel), at den berører denne med sin flade.

Tiltrykte Blade (Folia adpressa). (7(?-Ra/n.

Flora.1.65. Bladene (hos malurt er) silkeglin-

sende af tiltrykte }i3iSbT.PharmDan.(1933).

272. 2) (nu næppe br.) lukke ved et pres ell.

tryk. Amberg. tiltrykke en Dør, et Saar, den
Dødes Øine.F^O. II. -trykke, v. vbs.

-ning (VSO.). (bogtr.) I) gøre en trykt til-

føjelse til noget; tilføje under ell. efter trykning.

Paa sidste Blad er tiltrykt en Trykfeilsliste.

VSO. Skautrup.(DGL.V.LXi). 2) f krykke

(noget) færdigt; trykke rent. (avis-udgiveren)

skal lade sine adviser af hannem revidere,

førend de bliver ti\txø\!ite.Cit.l701.(Stolpe.

D. 11.348). I. -træde, et. [-,træ-(')8a]

{ænyd. d. s. i bet. 1; vbs. til II. tiltræde

ell. træde til; nu kun (sj.) i bet. 1, ved paa-

virkning fra sv. tilltråde) I) (jf. II. tiltræde

l.ij mulighed for at komme ind; adgang (2);

dels: tilladelse til at nærme sig en person;

foretræde; dels: adgang til at opholde sig et

sted, deltage i noget, i Fredstraktaten . .

blev fastsat, at . . han aldrig skulde faa Til-

træde ved Hoffet. Bruun.GundeRosenkrantz.
(1885).12. han fik tiltræde i salonerne.F Fed.

Moliére.(1929).106. 2) (jf. II. tiltræde 1.2

og 2) optagelse som medlem af en kreds ell.

overtagelse af stilling olgn. Rahb.Tilsk.1796.

608. Collets Afsættelse, og Tiltræde, som
Medudgiver af Minerya. sa.E.V184. CoUegial-

Tidende.1817.817.

II. tiltræde, v. ['telityæ^ba] præt.

-traadte, tidligere ogs. (skrevet) -traadde
(Holb.Kh.589. LHøyer.G.16.123), -traade
(Gram.(KSelskSkr.lV.21)) ell. (nu næppe
br.) -traad (Schaldem.CN.140) ell. (nu
næppe br.) -trædede (LTid.1727.342), -træd-
de (Borrebye.TF.853); part. -traadt ell.

(nu næppe br.) -traad (som adj. i fk.:

vAph.(1764)) ell. (nu næppe br.) -trædet
(LTid.l754.207. Prahl.AH.I.121). vbs. -else

(s. d.) ell. (nu næppe br.) -niug (Amberg.
VSO.), jf. I. Tiltræde, Tiltrædende, (ænyd.
d. s. i bet. 1-2, fsv. tiltrådha i bet. l.i)

I) (jf. antræde 1) træde hen imod (et

sted); nærme sig. I.l) f i egl. bet. omkring
(fyrsten) staar mange . . opvartere og Sol-

dater . . hvor efter de Christne tiltræder

Ordentlig, giver haand og siger: Day Acju.

Pflug.DP.1082. 1.2) (især emb.) overf.: del-

tage i (et foretagende); indtræde i en
kreds; ogs. m. h. t. mening: slutte sig til;

m. h. t. forslag: indgaa paa. Contra-

Commissarierne, som siden tiltræde Com-
missionen. iS'tompe./.22. Dette Forslag blev
tiltraadt af os alle. Drachm.SS.79. Udvalget
. . vil . . blive tiltraadt af to Repræsen-
tanter for Arbejdsgiverne. Po^'/4294i.3.sp.2.

tiltrædes, som paategning paa dokumenter:
hertil slutter man sig. Bl&T. \\ i præs. part.

brugt som adj. tiltrædende (o: nye) Subskri-

benter. Larsen. 1.3) (nu sj.) m. tings-subj.:

10 komme til; indtræffe; navnlig: komme
yderligere til: støde til. Mister han enten
strax, eller siden, naar Alderen tiltræder,

af den Skade sin Førlighed, saa han ikke

kan tjene Os. SøkrigsA.(1752).§935. (høn-

sene) dør som Fluer . . og nu, efter at Gocci-

diosis (o: en tarmsygdom) er tiltraadt, er alt

Haab ude. AStrøm.0. 53. || i præs. part. brugt

som adj. de rasende Begierligheder . . skulde

(ikke) henrive mig i den tiltrædende Alder

20 til mange Laster. Spectator.328. (nogle) blive

overflyttede paa den kirurgiske Afdeling

paa Grund af tiltrædende Tilfælde. i^Trier.

DentyphoideFebersUdbredning.(1860).129.

2) (jf. antræde 2; til bet. 1) i vdtr. for

paabegyndelse af virksomhed ell. indtræden i

nyt forhold. 2.1) (paa)begynde. f Denne
Materie ville vi nærmere tiltræde at betragte.

Hummer..]S.11.73. || Qp m. h. t. rejse olgn.

JMHertz.Isr.191. Vi tiltraadte øjeblikkelig

30 vor Yandnng.Blich.(1920).XVIIL159. Sø-

manden . . lod sig forlokke til at tiltræde

Seiladsen.HNClaus.Arv. 6. Jeg vil . . imorgen
tiltræde Marchen for at angribe Fjenden.

NPJensen.Napoleon. (1904). 136. tiltræde
en rejse, se I. Rejse l.i.

||
(især tO) m. h.

t. embede, hverv, tagende ham i Eed, førend

han tiltraadde sit Embede. Holb.Kh.589.

Pladsen kan tiltrædes fra 1ste Mai.Schand.
UM.IO. Abel var (alm.: havde^ tiltraadt

40 Styrelsen af sit Hertugdømme 1231..Johs

Steenstr.(HistTidsskr.10R.nl.9). tiltræde en

kommando, en post, regeringen, se Kom-
mando 1.5, II. Post 3.2, Regering l.i. abs.:

Han var udset til teaterdirektør og til-

trådte i den nye sæson. ADJørg.JE.109.
betingelsen for at jeg kunde faa pladsen var,

at jeg tiltraadte med det samme. MKlit-
gaard.GM.90. i præs. part. brugt som adj.:

S&B. Paa Stationer, hvor Togpersonalet

50 skifter, afleverer Togføreren Toget til den

tiltrædende Togfører. DSB.OrdreM. 15. 2.2)

indtræde i et ejendoms- ell. besiddelsesforhold;

overtage. Sort.PSkan.39. tiltræde en Arv.

MO. jf.: Den personlige Cultur . . er en

Arv, som (italienerne) tiltræder fra Fødslen

af.JLHeib.It.il. \\ m. overgang til bet. 2.1.

Erke Biskop Nicolaus i Lund . . tiltraade

Skaane-Stift under Kong Woldemars B.e-

gormg.Gram.(KSelskSkr.IY21). Han var

60 (alm.: havdej tiltraadt Fallitboet paa sin

Fætters Yegne.CBernh.NF.XI.270. Hist

Tidsskr.lOR.V1.80. \\ nu især (emb.) rn. h. t.

jordejendom: overtage til brug; tidligere

ogs. m. h. t. lejlighed olgn.: flytte ind i.
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ExtrRel.*/il722.S. (han) skulde forskaffe

Lise et eget Værelse paa Fødselsstiftelsen,

hvilket hun strax kunde tiltiæde.Gylb.III.

12. Ejendommen tiltrædes af Køberen April

Flyttedag 1919. JurFormularbog.''208.

3) (if. tiltrampej bringe i en vis tilstand

ell. opnaa et vist resultat ved at træde. 3.1)

forme ell. tildanne ved at træde; især

m. h. t. sti ell. vej: bane ved at betræde,

(opesl i perf. part.). vAph.(1764). Stien maa i'o

tiltrædes, før den benyttes. VSO. den lille

Sti, der endnu er fast og tiltraadt. ylase

Hans.EK. 18. billedl.: (forskerne) vandrer
vidore ad de tiltraadte StieT.APhS.XV2.

||

(1. br.) m. h. t. fodtøj: tilpasse ved brug.

Støvlerne vare endnu ikke rigtig tiltraadte.

Levin. || nedtræde; ødelægge ved at be-

træde. Blomsterbedet er slemt tiltraadt.

VSO. 3.2) (nu næppe br.) lukke, opfylde
ved at træde, stampe jord ned i. tiltræde 20

et Hul, en Grav. FaSO.

Til-trædelse, en. [-jtfæ^balsa] flt.

(sj.) -r (Slange.ChrIV658). (jf. I. Til-

træde, -trædende^ vbs. til II. tiltræde (ell.

træde til^. I) (jf. II. tiltræde l.i^ f adgang.
Gra7n.Nucleus.325. 2) (jf. II. tiltræde 1.2;

emb.) deltagelse ell. tilslutning, navnlig til

ansktielse, forslag. Slange.ChrIV.729. Collets

Tiltrædelse til Redactionen af Minerva.
Rahb.E.V185. Det er Sagerne til Tiltrædelse, 30

sagde (kontorchefen til borgmesteren). Kirk.
B.14. 3) (jf. II. tiltræde I.3; nu næppe br.)

indtræden; begyndelse, ved indeværende Aars
Tiltrædelse (har bogtrykkeren) begyndt et

Skrift at udgive. Lrid.i733.79«. Schousbølle.

Saxo.258. 4) (jf. II. tiltræde 2) to paabegyn-
delse af foretagende (fx. rejse: Slange.ChrIV
30) ell. indtræden i embede, hverv, overtagelse

af virksomhed ell. besiddelse, (ofte i forb. m.
gen., præp. i ell. til (jf. MO.) ell. (nu især) 40

af^. ved Eders Majestæts Regierings Y\\-

trædehe. Holb.Herod.a2^. Tjencsteregl.42.
||

hp.rtil bl. a. Tiltrædelses-audiens, -bud-
gkab, -forelæsnin? (CSPet.Litt.703), -præ-
diken (VSO. KBecker.S.11 1.43; jf. Ind-

trædolscsprædikenj, -tale (Kicrk.XII.392.
OFriis.Litt.323. jf. Indtrædelsestale^. -træ-
dende, et. (nu næppe br.) vbs. til II. til-

træde (ell. træde til/- d. s. s. Tiltrædelse 4,

(det) blev brugt, at Kejserne . . ved Regie- 50

ringens Tiltrædende deris Navne forandrede.

Pflug.DP.508. -træk, et. spec. (nu næppe
br.) svarende til tiltrække 3, om opdræt af
kreaturer; ogs. om kreaturer, der opdrættes,

lægges til. de ellers fode og frugtbare Marke
besættes med alt for umaadelig megen Til-

trek af Heste, Køer, Faar, Kalve, Sviin, Giæs
etc. EPont.Atlas.II.46. Af Creaturers Tiltræk
have Amtets Bønder god Næring, smst.301.

tiltrække, v. ['telitrBgs] præt. -trak io

ell. (nu ncnppe br.) -ede '(LTid.1736.143);
part. -trukliet ell. (nu ikke i rigsspr.) -trakt
(Fleischer.HB.407. Bagges. L. 1.43. sa.Danf.
1.170). vbs. -ning (s. d.) ell. f -else (i bet.

1.1: LTid.1738.592. Eilsch.Term.l3. jf. Til-

trækkelseskraft ndf.) , sml. Tiltræk, {jf.
trække til (u. trække) samt antrække)

I) (jf. tildrage 1-2^ udøve en saadan ind-

flydelse paa noget andet, at dette kommer i

bevægelse hen imod ell. vender sig mod det,

hvorfra paavirkningen udgaar; drage ell.

trække til sig. I.l) (naturv.) m. tings-subj.;

især om magnetisk ell. elektrisk paavirkning.
AWHauch.(1799).reg. *J)e høie Træer

|
Til-

trække Himlens Lyn; man skal i Uveir
|

Ei søge Ly hos dem. Recke.BB. 10. Nærmer
man . . to drejelige Magnetnaale til hin-

anden, viser det sig, at den enes Nordende
tiltrækker den andens Sydende.HHolst.

Elektr.1.8. \\ tiltrækkende kraft, (nu
olm.:) tiltrækningskraft. Eilsch.Term.13. Paul-
sen.1.21. 1.2) uegl.: faa noget henvendt paa,
rettet mod sig; tildrage, (nu især m. refl,.

hensobj.). ved sin angenemme Omgang til-

trækkede (han) sig den unge Princes Kiær-
lighed. LTtd.i 736. 743. Mathildes uskyldige
Yndighed tiltrak hende denne Dames op-
rigtige YelvUUe. GyIb.V1.163. navnlig m. h. t.

opmærksomhed: *Saa kiender du ei engang
Hundestiernen?

|
Tiltrække Nattens Stier-

ner sig da ikke
|
Din stadige Opmærksom-

hed ?OeW./.297. (signal) Giv Agt gives for

at tiltrække O^pmæiksomheden. MeddRytt.
121.

II
(nu 1. br.) m. h. t. noget ubehageligt.

hans mægtige Fiender og Forfølgere, hvis

Had hånd sig . . havde tiltrokket . LTtd.
1736.477. Gigtsmerter, som hun efter al

Formodning havde tiltrukket sig paa et

fugtigt Opholdssted. BiblLæg.1818.21. Gylb.

V.221. 1.3) overf., m. h. t. person (levende

væsen): virke tillokkende ell. tiltalende
paa ved visse (ydre ell. indre) egenskaber.

Bagges.Danf. 1. 170. (jeg) følte mig ikke til-

trukken af hende, da jeg fandt noget Usandt
og Unaturligt i hendes Yæsen. Hauch.IV325.
hvad Direetionen har at gjøre for at til-

trække et stort og godt Publicum og skjenke

det en stadig Tilfredsstillelse. Heté.Pros.F/.

223. en honninglignende Væske, som til-

trækker Insekterne. NaturensV1915.335.
\\

part. tiltrækkende som adj. ell. subst.

JBaden.DaL. Det er bedrøveligt , . at man
ikke kan skjænke sin Agtelse til et Menneske,
hvis hele Væsen har noget saa Tiltrækkende,

som denne M&mh.Gylb.(1849).IV19. det

Farefulde har noget Tiltrækkende, som man
ikke altid kan modst&aelOLBang.Tale.

(1840). 4. H0ffd.Psyk.353. 1.4) (gram., sj.)

om ord (sætningsled): udøve en saadan paa-

virkning paa et andet, at dette knyttes nær-

mere til ordet, leddet (ved sin bøjningsform

ell. stilling i sætningen); attrahere. til-

trukne udtryk. Lund.00.479.
2) suge luft ell. vædske til sig; deU (nu

sj.) om stof: Planker (i hestestaldens gulv)

tiltrække . . al Urin og Fugtighed. PW^aiie.
R.26.

II
dels f om levende væsen: indsuge

luft; indaande. vAph.(1772).111.
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3) iefter ty. zuziehen) faa (plante ell. dyr)

til at udvikle sig og vokse; opelske;
udklække; lægge til; dels (gart.) m. h. t.

plante: Vil man tiltrække (artiskokker) af

Kierner, maa man see at faae af de gode . .

KieTneT.Fleischer.HB.259. (man maa) sørge

for at tiltrække sig nogle unge Planter til

at afløse de dS!låTe.Bentz.Stg.24. Planterne
podes og tiltrækkes i Gartneriet i Potter,

indtil de udplantes frit i Husene. Danm lo

navebr.609. \\ dels (fagl.) m. h. t. dyr. til-

trække tigrede Heste. Stutteri.46. Perleskaden

er en god Flyver og har ofte et smukt Syn
og en god Figur, især hvis den er tiltrukken

paa Blaaskaden. CGram.Husduen.(1910).39.
DJagtleks.1290.

4) (jf. tildrage 6; især i perf. part.) danne
lukke ell. spærring ved at trække i noget;

trække sammen ell. til. Smeden fandtes

død . . i Sengen med en Strikke om Halsen, 20

bunden til den inderste Sengestolpe og saa

haardt tiltragt, at den kunde ikke opløses,

men at de maatte skiere den i Stykker. Ci7.

1781. (AarbLollF.1925.109). JBaden.DaL.
\\

især m. h. t. gardin olgn.: trække for. smst.

tiltrukne Gardiner forhindrede ham fra ty-

deligt at see hvad som foregik i Værelset.

Gylb.Vin. OThyreg.MS.172.
tiltrækkelig, adj. (sj.) som kan til-

trækkes (1.1 ); som lader sig tiltrække. MO.^ 30

jf. Tiltrækkelighed. Bagges.L.11.U6. f
Tiltrækkelses- kraft, en. tiltræk-

ningskraft (1). Det fornemste, som paa dette

Sted er ved den (0: surheden) at mærke, er

dens Tiltrækkelses Kraft til Vand, Jord, og
alt Ildfængende M.aAeTie.Anleedning tilAger-

dyrkningensForledring.(l757). 18. LTid. 1 758.

303. Tiltrækker, en. flt. -e. (til til-

trække ell. trække tilj I) (anat., foræld.)

indførende muskel; indadfører; addudor. Schu- 40

macher.Anat.577 . 2) (jf. tiltrække 3; gart.).

mange (æbler), som fører Personnavne,
har faaet dette efter deres Tiltrækker.

CMatthies.DF.I.U. HavebrL.*II.297. Til-
træknings, en. flt. -er. vbs. til tiltrække

(ell. trække til^; især i flg. anv.: I) (naturv.)
svarende til tiltrække l.i ; ogs. om den kraft,

der virker mellem to adskilte legemer. LTid.
1762.20. Den eloctriske Tiltrækning og Fra-

støden.AWHauch.(1799).II.579. Paulsen.I. 50

13. 2) CP svarende til tiltrække 1.3: det at virke

tillokkende, tiltalende; ogs.: hvad der virker

tiltrækkende; attraktion (3). denne ubevidste
Tiltrækning, som saa mange . . Fruentimmer
udøve. Winth.Nov.38. Komedier har . . større

Tiltrækning end Oplæsninger. Scftand.O.//.
96. Selv dette sære Væsen og denne gaade-
fulde Indesluttethed (hos den unge mand)
blev hos hende en Tiltrækning mere. Pont.
S.lOl. 3) (gram., sj.) svarende til tiltrække 60

1.4: attraktion (2). Lund.00.41 7.479. 4)
(gart.) svarende til tiltrække 3. Tiltræknin-
gen og Overvintringen af (vinterlevkøjen).

Bentz.Stg.37. AndNx.ToVerdener.(1934).119.

II
konkr.: tiltrukket plante(sort). Fodersuk-

kerroen Adam . . var en dansk Tiltræk-
ning, fremkommet ved Krydsning af Suk-
kerroer og hvid Eckendorfer. LandJO. /T^

114. Haven.1927.52. Tiltræknings-, t

ssgr. især (naturv.) til Tiltrækning 1; fx.

Tiltræknings-evne, -lov, -punkt, -kraft,
en. I ) ("^7- Tiltrækkelseskraft ; naturv.). Heib.
Pros.Il.423. den ene (jærnring) bar den
anden blot ved Tiltrækningskraften.Op/^.*
111.393. Paulsen. 11.912. 2) (jf. Tiltræk-
ning 2) GI overf. Wait.PF.61. Hvad der gav
hans Timer en ganske særlig Tiltræknings-
kraft var (hans) drastiske iMne.Riget.^^U
1912.3.sp.6.

II
konkr., om person, der øver til-

trækning, (fægtersken) var efterhaanden . .

bleven Etablissementets største Tiltræk-
ningskraft. Riget.^'/il913.2.sp.6. JVJens.RF.
179.

til-trænge, v. [-ity^ix'a] (ænyd. d. s.

i bet. „nøde, tvinge", ogs. intr.: „trænge paa",

fsv. tilprångia, tvinge, ogs.: være nødvendig,
behøves; i bet. 2, som endnu ikke forekommer
i MO.^(1833), vistnok fra no., jf. VSO. samt:
„dette Ord er en iblandt de ny norske Sprog-
former, som vi bør optage". Hjort.KritLit.

II.LXVII) I) (nu næppe br.; jf.: „sjeld."

Levin.) især m. refl. hensobj.: skaffe sig, faa
ved at trænge sig paa ell. ved anvendelse af
magt; tiltvinge sig. det var ikke deres (o:

svenskernes) Tanker at ville tiltrænge sig

noget, som dem ikke tilkom. Slange.ChrIV
166. den Aandelighed, som paa Aandens Be-
kostning i hine Dage tiltrængte sig Herre-
dømmet. iVr/empi2aM./Y3S3. VSO. i perf.

part. som adj.: det er høi Tid, at det . .

slette Selskab sættes ud af den tiltrængte

Enebesiddolse af at angive Tonen. RaAft.

Sandsig.136. 2) som udtr. for, at man har

(haardt) brug for, trænger til noget. 2.1) i

pass.: være nødvendig, paakrævet; paakræves.

Der tiltrænges en Oplysning i S&gen.VSO.
han og Datteren (nød) megen Godhed fra

Gaarden, hvad der nok ogsaa kunde til-

trænges, da den gamle Mand saa at sige

intet ejede selv. ZakNiels.Maagen.54. Rosing

. , vidste som klog Teatermand bedst, hvor
han tiltrængtes. VilhMøll.(Tilsk.l898.1055).

2.2) (1. br.) i aktiv: have brug for; trænge til.

Huset tiltrænger en Forbedring, FSO. De
kan jo tage den Hjælp, De tiltrænger. TFied.

Fæd.165. 2.3) part. anv. som adj.; dels f i

præs. part.: hente nogle Huset tiltrængende

FornødenhedeT. Agre.RK.66. \\ dels i perf.

part.: som der er brug for; nødvendig; paa-

krævet. Marie (ydede) Anna en haardelig til-

trængt Hjælp. RSchmidt.(DagbU''/»1883.1.sp.

5). Pont.LP.Vin.56. -trætte, v. (nu

næppe br., jf.: „Oftere (end indtrætterj bru-

ges tiltrætter sig."VS0.1I1.136) m. refl.

hensobj.: faa ell. skaffe sig ved trætte, proces,

strid olgn. Ew.(1914).lV370. hun (havde)

omsider dog tiltrættet sig Tilladelse til . .

at være meget simpelt kldsdt. Pram.Vl.168.
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•tuske« V. vbs. -ning (Amberg. VVed.H.
35). (1. br., jf. VSO.) især m. refl. hensobj.:

faa ved tuskhandel ell. ved bytte; tilbytte sig.

vAph.(1764). han havde tiltusket sig Post

paa Slottet denne farlige ^a.t. Rahb.Fori.I.

345. *Ei tiltuskes den (o: visdommen) for

det fine Gnlå. Monrad.Ps.77. AStrøm.0.213.
-tvinge« V. [-jtveix'a] vbs. -else (Goos.

IFI.398) ell. (nu næppe br.) -ning (Am-
berg.). {penyd. d. s. i bet. 1)1) C„Sieldent lo

uden i partic. pass." VSO.) f nøde, tvinge til.

af Nød og Mangel tiltvungen, maatte (han)
gaae ofver Elben. Slange.ChrIV928. Han var
tiltvungen at giøre det. 7*50. 2) O fremskaffe

ell. erhverve noget ved tvang; uden for perf.

part. næsten kun m. refl. hensobj.: faa ell.

skaffe sig ved tvang, voldsomme midler.

JBaden.DaL. *Ungdommen sig tiltvinger

ei mægtigste Drot. Oehl.XXXI1.143. (de)

tiltvang sig med væbnet Haand Tilladelse 20

. . til at kjøre med. Goldschm.NSM.1.359.

Samlejet tiltvunget eller forskaffet ved
Tvangsmidler. Goos. 1.389. han havde en egen
Maade at spytte paa, der tiltvang Agtelse.

EErichs.N.122. (1. br.) i udtr. for selvbeher-

skelse: Uden at gjøre sig Rede for sine Tan-
ker . . tiltvang (han) sig en Lystighed . .

der henrykte hende .Gylb.Novel. 11.35. -ty,
et. (dial.) sted, man kan ty til; tilhold; til-

flugtssted. JHSmidth.0rds.161. til Beskyt- 30

telse (for damfisk) mod fiskende Fugle kan
et Tiltv af nedrammede Pæle med Brædder
over gøre Gsivn. Sal.*V466. FrGrundtv.LK.
158. LollO. -tægt, en. {ænyd. d. s. i bet. 1,

ogs.: foretagende, syssel, oldn. tiltekt, fore-

tagende) vbs. til tiltage (ell. tage tilj; især i

flg. anv.: I) (nu dial.) svarende til tiltage

4: tiltagen; tilvækst; om maanens tiltagen:

Maanens Af- og Tiltægt.Frank.SM.1805.715.
Feilb. 2) (hos sprogrensere, sj.) svarende til 40

tiltage 2.1: anmasselse; hovmod; indbildskhed.

HjælpeO. D&Il. -tælle« v. [-jtæl'a] vbs.

-ing (Amberg. D&H.). {ænyd. d. s.; nu sj.)

give en noget efter at have talt det; optælle og
overrække; m. h. t. penge: udbetale, han til-

taalte ham Pengene paa Bordet. Uolb.MFbl.
227. I skulle ved Navn tiltælle (Chr.VI:
tælle; 1931: anvise^ dem Redskaberne, som
de skulle varetage at hære. 4Mos.4.32. i

sammenligninger ell. billedl.: ingen Lyd (var) 50

at høre uden . . Klokkens Slag samt Væg-
terens Raab . . der med hvert Qvarteer
ligesom tiltalte mig den ængstelige Tid.

Gylb.1.228. de tiltalte Aar (0: menneskets liv)

faae en Ende. Job. 16.22 (Lindberg.). \\
(sj.)

meddele ved tælling. Læreren (gør) rettest i at

inddele (svømmebevægelserne) i 3 forskjellige

Dele (Tempo), og tiltælle ham samme ved
Ordene: „Eet!" „Tol" „TTeV\Gymn.(1828).
23. -tænke« v. [-[tær^'gra] vbs. (sj.) -ning eo

(i bet. 3: Amberg.). (ænyd. d. s., fsv. til-

thånkia) i) t tænke paa; berede sig paa;
huske paa; i forb. være tiltænkt, være
betænkt paa. Een hver skal være tiltænkt

sine Klæder, naar de ere blevne vaade, ved
første Tørvejr strax igien at lade tørre.i^r

IVs Siø-Artikler.§30. Cit.l723.(Dekgl.Laugs
Artiklertim30.1.403). 2) (nu sj.) tænke sig

noget; især m. h. t. person: tiltro (II). jeg
tiltænkte ham, at hånd maatte ikke , . fare

med Sandhed. £?øm.ilforai.//.i 7. (han) har
stræbt at faae det færdigt, dend korte Tiid
hånd kunde tiltænke sit Lefnets Time-
Glas endnu ville xmde. Slange.ChrIV.260.
man vil ikke tiltænke dig noget uædelt.
Ew.(1914).1.365. VSO. 3) bestemme, at en
skal have noget; have til hensigt, at noget skal

ske en; tilsigte, at en handling faar et vist

udfald; undertiden i udtr. for, at noget er

beskaaret en af skæbnen ell. tilfældet. Høysg.
S.195. (manchetterne) ere smuk syede! men
har Du ogsaa tiltænkt mig dem? Biehl.

(Skuesp.IV389). *Glem ei du (o: Erik af
Pommern) fremmed var, da Skiebnen dig
tiltænkte

|
Den danske Kongestod. (S^ocA;/.

(PoetSaml.II.40). Har Du glemt det Pal-

laskhug, som var tiltænkt Dit Hoved af en
italiensk Disison. Oversk.11.441. Schand.VV
232. -tørning^, en. [-itør'neq,] ^ vbs. til

tørne til: det at begynde et arbejde; arbejdets

begyndelse. Den næste Morgen ved Tiltor-

ning.BerLiisb.S.103. KnudAnd.HH.66. m
-vandre, v. [-ivan'dra] v.bs. -ing. (jf. ind-

vandre^ drage, rejse til (et sted, en egn) og
tage fast ophold (bosætte sig) der. (i part. ell.

som vbs:). Lassen var kommet tilvandrende
udensogns fia..JacPaludan.EV60. Købstæ-
derne med deres broget sammensatte Befolk-

ning med mange løse og tilvandrede . . Ele-

menter. PJJørg.(HistMKbh.3R.Vl.38). der
fandt en stærk Tilvandring Sted sydfra. Fia
Cour.EtdanskFredsmaal.(1945). 10. -vant,
part. adj. {ænyd. d. s. (bet. 1); egl. perf. part.

af -vænne og (spec. i bet. 1) uden skarp ad-

skillelse herfra) I) (nu 1. br) om person:

som er vant (vænnet) til noget. Tolden i Sun-
det opslugede saa meget af den Profit, som
Kiøbmændene vare tilforne tilvante. »Siangie.

ChrIV.962. -»En Tilvant (0: kampvant) Helt

ei blegner ved et ^knd.Tullin.Søf.32. jf.

-vænne: denne store Kvægbestand af et

Publikum . . tilvant til den sletteste . .

Mask, der tænkes k&n.JPJac.(Brandes.Br.
11.240). jf.: I sin hvide, pertentlige Haand
holdt han Digtet . . holdt det med en let

Tilvanthed, som den der har læst tusinde

saadanne Papirer iør .SophClauss.R.28. 2)
(især to) om forhold olgn.: som vedk. person

er vant (vænnet) til. denne Deeltagelse er

ikke søgt, ikke fremkunstlet eller tilvant

(0: vanemæssig) lio^ighed. Bagges. L. 1.136.

jeg savnede de fortrolige, tilvante, næsten
hjemlige Forhold. Aarestr.(Tilsk.l914.II.241).

fangen i det Daglige og Tilvante bliver (han)
fremmed for det Evige og det Oprindelige.

Kierk.V.124. med Tiden (blev) det Nye . .

tilvant og hjemligt. JPJac.//.253. Ministe-

riets tilvante Kancellistil. Nathans.MP.446.
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;'/,; den hele Fyrværkerifest (gjorde dem)
netop ved sin Tilvanthed . . sikre og fri.

Drachm.KK.31. -vare, v. [-iva'ro] vis. jf.

-varsel, (glda. d. s.; jf. -varsle og advare

(1-2); nu næppe i rigsspr.) i) paalægge (en)

at udføre noget, indfinde sig olgn.; tilsige.

mand hafde ickun tilvaret bønderne, at

tage 2 maaneders brød med sig. JJuel.91.

Pintselørdag var jeg og min første Lærer
tilvaret at møde i Rektorens Rns. Tauber.

Dagb.45. 2) give (embedsmæssig) meddelelse

om (noget, en pligt olgn.); bekendtgøre. Op-
synsmændene „tilvarer" ved Kirkestævne,
hvilken Dag der skal begyndes (med grav-

ning).Cit.l757.(AarbThisted.l944.1 14). Feilb.

-varsel, et. (nu sj.) meddelelse om noget

forestaaende (jf. -vare 2, -varsle 2). Efter

foregaaende Tilvarsel kom Provst B. her til

i Dag Eftermiddag for at visitere Skolerne.

Cit.l871.(AarbHards.l927.47). -varsle, v.

vbs. -ing (jf. -varsel/ I) (jf. -vare 1; jur.,

emb.) tilsige. Skønsmændene skal foretage

en Forretning med Tilvarsling af Sagens Par-

ter. TilMindeomPMGertz.(1907).119. Enke-
fru A. var blevet tilvarslet og havde ladet

give Møde (i ekspropriationsudvalget) . Ugeskr.

fRetsv.l945.A.882. jf. bet. 2: af (degnens)
brægende Røst tilvarsledes (jeg) at bestige

Prækestolen. i?C/ss.?7.66. 2) (jf. -vare 2; sj.)

meddele; bebude. Niels Ebbesens Tale til

sine Svende i Hjemmet, hvori han tilvarsler

den farlige Færd. SvGrundtv.(DgF.II1.487).
-vej, en. (sj.) vej, der fører til et sted;

overf.: Kjerlighed har jo ellers kun een Til-

vej til Hjertet — 0]nenQ. Blich.(1920).
XVII1.168. -veje, v. [-|vai'a] vbs. -ning
(Amberg. VSO.). {ænyd. d. s.; især O,
højtid., poet.) tildele (tilmaale) efter vægt.

2Mos.22.17. *Hand sine Folk tilveyer Mad
I

I Lodder og (^vintm^r.Falst.Juv.lS. Vægt-
Skaalerne (kom) frem, hver fik sin Deel af

Guldet ordenlig tilveiet. Grundtv.Snorre.ilI.
48. VSO. MO. BornhOS. \\ billedl., som ud-
tryk for, at der tildeles en en (retfærdig)

lod olgn. da (det) ikke har behaget Guds
Forsyn at tilveye mig Ævne og Villie udi
liige Yægt.Garboe.LH.108. *han mærked,
hvad Zeus tilvog paa sin hellige Vægtskaal.
Wilst.Il.XVI.v.658. *Tilvej dem, Guddom,
efter deres 'Brøde\EBrand.S.104.
tilveje-, i ssgr. [tel'vaia-] af (bringe,

skaffe) til veje (se Vejj. -bringe, v.

[-|bren,'8] (tidligere ogs. skrevet i (2 ell.) 3
ord: Pfiug.DP.760. Holb.DH.1.622. Schous-
bølle.Saxo.e3^). -else (JPPrahl.AC.85. VSO.
se ogs. ndf.). (ænyd. d. s., sv. tillvågabringa,

no. tilveiebringe, ty. zuwegebringen ; især O)
bringe til veje; nu næsten kun m. k. t. (savnet,

ønsket) ting, tilstand, forhold olgn., som ud-
tryk for (tilstræbt resultat af) en personlig

virksomhed, jeg (skal) tilveye bringe saa-
danne Vidnesbyrd, at ald Verden skal be-
kiende, at I har været MedviideT. Holb.Hex.
V5. tilveyebringe en Sammenkomst eller

Samt&le. vAph.(1759). Mange . . troede, at
dot ei var muligt at tilveiebringe Lærere
i Jjegemsøveher. Engelst.Nat.165. (barnet)

maatte løsnes fra sine Omgivelser . . hendes
Pligt var det, lempelig og skaansomt at
tilveiebringe en Adskillelse. Goldschm.Hjl.I.

59. For Tilvejebringelse af Oplysninger, der
fører til Gerningsmandens Paagribelse, ud-
loves en I)møT.PolitiE.'Vil922.3. \\ (tid-

10 ligere) med videre anv., dels m. hensobj.:

skaffe (en ell. sig selv noget); opnaa, vinde
(noget til en); dels (uden forestilling om for-

maal ell. hensigt) om person, forhold olgn.:

frembringe; fremkalde; bringe; (for) volde;

afstedkomme. Det er jo et Foretagende, som
vil tilveyebringe Latter og YoiSigt. Holb.
Forv.lsc. berømmelige Generaler, som vor
Tid har tilveye hTBLgt.sa.Hh.Fort.)(3^. Fær-
dighed i at til Veye bringe (mi: bibringe^ en

20 anden en falsk Forestilling i en Sag . . kaldes
Tiedskhed.Mossin.Term.lOO. han . . til-

veyebragte sig begges dødelige Had. i5w.

(1914).IV223. (sygelige) Tilfælde, der lette-

ligen kunde tilveiebringes, saafremt For-

kiølelse kommer til Blodriighed. Tode.ST.//.
81. denne (ring) skal tilveiebringe ham den
Indflydelse hos Kongen, som han nu sørger

over, ikke at besidde. Heib.Pros.XI.478.
Lehm.I.175. -bringelig, adj. [-ibreii'ali]

30 (G}, 1. br.) som kan bringes til veje. Amberg.
y5'0.(„Sieldent"). en ikke tilveiebringelig

Hjælp til de Nødlidte. EBrand.(Pol.*y,1931.
13.sp.2). -bringer, en. [-jbreri'ar] (1. br.)

den, der bringer noget til veje. (samlin-

gens) Tilvejebringer Arnås Magnæus. Cit.

1851.(ValdLov.Fort.4). Tilvejebringeren af

de smaa Børn (o: storken). AchtonFriis.JL.

11.34. -skaffe, v. (1. br.) skaffe til veje.

Stof, som . . ofte først kan vælges og tilveje-

40 skaffes i sidste Øjehlik. BornholmsLandbrvg.
1932.205.sp.2.

03 til-veksle, v. (ænyd. d. s.) m. refl.

hensobj.: skaffe sig ved veksling ell. bytte;

tilbytte sig. (spec. m. h. t. penge), jeg skulde

have nogle Kroner mig tilvexlet. Holb.llJ.

III.l. Begge Deele af Europa ville tilvexle

sig hinandens Overflødighed. J/Sneed.F///.

268. VSO. MO. -vende, v. [-|væn'8] part.

-t ell. (nu arkais.) -et (KomGrønneg.III.

50 307(00 endet). JPJac.1.77). vbs. (1. br.)

-else (Kalk.IV386. Goos.III.398) ell. (sj.)

-ing (VSO. D&H.). {ænyd. d. s.; bet. 2

til dels efter ty. zuwenden; især Q3 (jf. dog

Feilb.)) I) (nu sj. i rigsspr.) m. bet. af ret-

ning. I.l) vende (noget) imod ell. (hen, ud)

til (noget). Maanen tilvender os altid een og

samme Side.VSO. jf. bet. 1.2: Hans Ansigt

var tilvendt Skuepladsen. sms<.
||

(med over-

gang til bet. 2) overf., m. h. t. følelse olgn.:

60 rette ell. vende (en venlig følelse) imod ell.

til (en); have (sit sind olgn.) vendt imod ell.

til (en). Denne Skilsmisse skiller ikke mit

Hierte fra Eders, at det jo skal være Eder

tilvendt, ligesom iør.JRPaulli.SB.21. *I Man-
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dens Bifald søgende sin Trøst,
|
Skal hun

sin Hu og Attraa ham tiWende.PalM.Para-
diset.(1862).185. 1.2) .intr.: vende imod ell.

(hen, ud) til (noget). Den Havet tilven-

dende Side af Landet er udyrket. VSO.
2) m. overf. anv., uden (tydelig) forestilling

om retning. 2.1) (nu højtid., sj.) tildele,

bringe, give, skænke, skaffe (en noget). *at

Du saa Din Næste maa
|
Aid Gunst og got

i\\wKiJiåe.Kingo.SS.V.56. den Interesse

Deres Høyvelbaarnhed . . har villet tilvende

Deres underdanigste . . Yl^sAå.Ew.(191i).

IV374. din Søster (er) en særdeles vakker
Pige, hvis venlige Hjertelag vist vil . . til-

vende hende en Mand, bedre og ædlere end
mig. Bagger.BrL. 120. (gud) haver tilvendt

os Miskundhed (Chr.VI: bøvet miskundhed
til os; 1931: vundet os Naade/ J5;sr.9.9.

2.2) m. refl. hensoij.: skaffe sig; vinde. Den
nette Krop cg Hænder,
Gunst tilvender. 5'<M&.65. ved Gifterraaal

havde han tilvendt sig den største Deel af

Jylland..9rtrws./.75. disse (munkeordener) til-

vendte sig Samfundets Opmærksomhed og
Gunst. DanmRigHist. 1.693. \\ nu næsten kun
mere ell. mindre nedsæt.: hemmeligt, listigt,

voldeligt skaffe, bemægtige sig (noget), rive

(noget) til sig. (kong Christian vilde) tilegne

sig dette Grændsested, som (svenskerne) sig

(1920).XX. 169. en stamfarheros, der har
tilvundet menneskene de vigtigste goder ved
ran fra andre væsner. AOlr.(Festskr.Feilb.

576).
II
m. refl.. hensobj. Commodus (iiddelte)

prægtige Foræringer til Kriigs-Folket, for

dermed at tilvinde sig Yndest. Holb.Herod.
144. Helge tilvandt sig Ageren, jeg pløiede.

Oehl.HrS.(1817).58. Menneskeheden tænkes
at have tilvunden sig det fuldelige Herre-

som 10 dømme over den hele øvrige N&txn.Sibb.
Psychologie.(1843).44. PNNyegaard.S.167.

||

(sj.) udvinde; tilvirke, tilvinde Salt af Hav-
vand, Soda af Tang. D&H. -vink, et. (sj.)

(venligt, hilsende) vink (til en); om (vink
som tegn paa) tilsagn, samtykke: *Lov mig
det helligen ! giv mig dit Sagn ! o skiænk mig
et Tilvink] Bagges. NbW. 116. Q) -vinke,
V. [-jVeri'^o] vbs. jf. -vink. I) vinke til (en,

som hilsen, opfordring olgn.). vAph.(1764).
Som sig hver 20 Gjel.KH.55.

|| (jf. -smilej overf., om g^mstig

lejlighed, haab olgn.: tilbyde sig, vise sig for

(paa en tilskyndende, opmuntrende maade).
(aldrig) tilvinkede ham . . nogen Lejlighed

til at fremme Fædrenelandets Tarv, før hans
hele Siæl brændte. Thaar.(Kahb.Min.l788.I.

66). Oehl.ND.210. 2) m. (hensobj. og) tings-

obj.: vinke (et farvel olgn.) til (en), jeg havde
ledsaget C. did og tilvinket ham det sidste

Farvel. Bagges. L.1.227. *Med sin Randers-
ville paa saa vrang en Maade tilvende. 30 handske | Ham et Godmorgen mildt til-

8lange.ChrIV.171. en Skræder . . havde for-

dærvet ham en Klædning ved at tilvende sig

selv for meget deT&i.Ew.(1914).IV92. lader

os slaae ham ihiel, og tilvende os hans Arv
(Chr.VI: vende hans arv til os; 1907: faa

hans Arv). Matth.21.38. Du maa ikke stjæle.

Det er: Vi skal frygte og elske Gud, saa at

vi ikke fratager vor Næste hans Penge eller

Ejendele, ej heller tilvender os dem (1850:

vinker hnn. PalM.AdamH. II. 24. JPJae.II.7.
billedl.: Sol tilvinker al Verden brat

|
et

mildt Godnat.AntNiels.Spurvekvidder.(1873).

20. m. obj., der betegner den følelse, som
vækkes: Med Hovedets Nik jeg her til-

vinker dig Tillid. Bagges.N blD. 117 . -virke,
V. vbs. -else (D&H.) ell. (i olm.) -ning
(s. d.). {no. d. s.; efter sv. tillverka (jf. Bidr
Olson.35 samt formen Tilverkning. Langebek.

bringe det til os^ ved falske Varer eller anden 40 (KSelskSkr.VII.272) ; (O ell. fagl.) frem-
Svig. Katek.( 1909).§35. PolitiE.'M925.4. jf.

(uden refl. pron.): Religions- Øvelse bliver

en Trolddomskonst for at tilvende Lykke
eller afvende Vlykkc.Mynst.Bispepr.(1850).
22. hun havde aldrig anet, at de Penge,
hvorfor han trakterede hende, var ulovlig

tilvendte. SMich.S.74. (9 -vifte, v. ved en

luftning ell. en mftende bemegelse føre, sende

(en duft, en hilsen olgn.) til en (jf. -vinke 2).

Du Blomsteregn . . |
Tilvift ham Vellugt.

Rein.46. (hendes) hvide Tørklæde . . tilviftede

03 det sidste Farvel. Holst.UH.123. (Inger)

steg op paa Gærdet for herfra at tilvifte

ham det sidste F&rvel. Pont.LP.V1 11.96.

-vinde, v. [-|Ven'a] vbs. -else (HNClaus.
Re f.206). (ænyd. d. s.; nu 1. br.) vinde,

skaffe, erhverve (en noget fordelagtigt, at-

fraaet). For at tilvinde denne Historie sin

tilbørlige Troværdighed. .?/angfe.C/»r/l.'/''or/..9.

stille, forfærdige, fabrikere, spec: paa gængs,

organiseret, haandværks- ell. fabriksmæssig

maade og især i slørre mængde, desse Metaller

ere optagne og tilvirkede af deres egne
Lands kliner, smst.31. Salpeter, der er til-

virket af Jord, som er tagen . . uden for

Kiøbenhavns væstre Vort. Lundborg.Salpeter-

Værker.(1758).14. det Klæde, der tilvirkedes

her i Lsindet.EHolm.DH.1660-1720. 11.359.

50 Smeden, som . . tilvirker (1871: udfører^

Yanhen. Es.54.16(1931). Det er forbudt . .

at tilvirke faste Stoffer, Vædsker eller Luft-

arter, som ved Spredning virker skadevol-
dende, bedøvende eller irriterende. />ovA''r.

122**U1934.§6. spec. (fagl.) om konservering

nf fisk ved tørring, saltning, røgning olgn.:

Rav og Rækling . . kan ei tilvirkes god af

de (helleflyndere) som her ianges. Stibolt.SF.

31. For nogle Aar siden tilvirkedes en Deel
I som æggede til Strid . . blot for at . . til- 60 Torsk ved Agent Iversen i Korsør. Krøyer
vinde Jordstykker.Mall.KF. 12. Et herligt

gammelt Offerhorn af Guld . . | Ret, mine
Mænd . . | At I tilvandt mig denne gamle
Skat (0: som krigsbytte). Oehl.ND.360. Blich.

(l)a.Almeenlæsning. 1836.20). Torsk, Langer,

Graasejer, Kuller, Havkatte og andre Rund-
fisk tilvirkes som Klipfisk. 2'id.<<skr.f. Fiskeri.

1873.142.
II

(især spøg., nedsæt.) med indere

92*
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anv. Det var unægtelig en fuldstændig

Usandhed, en Historie, tilvirket ligesom

visse Stile i Skoletiden, over enkelte, usam-
menhængende, givne Ord. Goldschtn.R.467,

polytekniske Kandidater, hvoraf der hvert

Aar tilvirkedes ikke saa ganske faa. Casse.IE.

136. -virker, en. (1. br.) person, der tilvirker

noget; spec: fabrikant, en Mindestøtte for den

første Tilvirker af det bekjendte „Kjøngs Pla-

ster". ^oi/j.Z)./.252. (N.N.) Fabrikant eller

Tilvirker af (den) vel kj endte Osteløbe. Zors
ogStjærneJ899.34.sp.2. jf. Kulletilvirker
(o: leder af en kulmine). AfhandlingomKull-
tilmrkning.(1799).3. -virkning, en. flt.

(i bet. 2) -er. (f3 ell. fagl.). i) som vbs.

til -virke. Silkets TiMTkmng.LTid.1762.56.
Salts Tilvirkning af Ta.ng. Hist.Calender.

1817.46. Tilvirkningen af Dampkjedler.Op/
B.WII.17. (fagl.) om konservering af fisk:

Fangstens Behandling og Tilvirkning. TidssZcr.

f.Fiskeri.1873.142. Enhver havde meer eller

mindre directe sit Ophold ved det Arbeide,

som Sildetilvirkningen og Sildehandelen

heiaksddte. Krøyer.Er.208. \\ m. præp. af

ved angivelse af tilvirkningens art (jf. Fabrik

B). Genstande af dansk Tilvirkning. Tidews

Krav.^*hol897.3.sp.l. indskyde en hel ny
Sang af sin egen Tilvirkning for at udfylde

Lakunen i Beretningen. £/irencrilf.i^.X/.ii3.

2) (1. br.) noget, som tilvirkes; fabrikat, ny
danske Frembringelser eller Tilvirkninger,

som kunde egne sig til Salg i fremmede
La.nåe. KorsogStjærne.l899.34.sp.l. -vise, v.

[-jVi^sa] vbs. -ning. (ænyd. d. s., jf. oldn.

tilvisan, tilvisning, anvisning) I) (nu ttæppe

br.) henvise en til noget, der er bestemt for

ham; anvise (4). Synsmænd (skal) tilvisis

at berigtige (osv.).DL.5—11—1. Min Mo-
der og mig tilviste man en Steenbygning.

Catharina IVsMemoirer. (overs. 1859). 42. 2)

(især hos sprogrensere) give anvisning (1), vej-

ledning, vink; som vbs.: anvisning (1). Ham-
merich fik til Efterfølger sin fuldstændige

Modsætning. Stik imod hans Tilvisning søgte

. . H. P. Selmer . . at give . . Oversættelser for

ethvert fremmed Orå.HøjskBl.1897.sp.868.
(man sammenlimer træpladerne) skærer dem
derpaa efter ovenstaaende Tilvisning og
skiller dem a^ttei. Haandgern.319. -visse,
adv. se vis. I. -vokse, v. præt. -ede ell.

(nu næppe br.) -te (Pflug.DP.912. Holb.

DNB.213. Slange.ChrIV5.1373); part. -et

ell. (især tidligere; som fk.) -en (LTid.1720.
Nr.22.3. Slange.GhrIV428. især anv. som
adj.: smst.1224. Drejer.BotTerm.46.102. se

videre u. bet. 2-Z). vbs. -ning (s. d.), jf. Til-

vækst, (ænyd. d. s.) I) som udtryk for nor-

mal udvikling, vækst. I.l) udvikle sig, vokse,

indtil den fulde, normale udvikling (vækst,

højde) (omtrent) er naaet; vokse til. *som et

Træe, saa Mennisket
|
Tilvoxer og aftager.

Reenb.II.56. || i olm. kun i part. til vok-
sende brugt som adj. Unge tilvoxende Træer
. . maa heller ikke fældes. Forordn."/i27Si.

§12,3. Drejer.BotTerm.186. nu næsten kun
(Qp) om opvoksende ungdom: den tilvoxende
Ungdora er Landets B.&a.h. Langebek.VT.61.
voxne eller tilvoxende Figehørn. PAHeib.
11.16. CBernh.NF.XIII.lOO. den tilvoksende
Slægt.UBirkedal.(FritOrdskifte.l903.97.sp.2).

1.2) (nu næppe br.) overf., m. h. t. mængde,
omfang, grad olgn.: (i tidens løb) tiltage,

(for)øges, vokse, de merkede. Havet nu at

10 tilvoxe, nu igien at &ita,ge. Holb.MFbl.43.
mine Lidelser udi Alderdommen tilvoxe.

sa.Ep.Y215. Førsternes Indkomster tilvoxede
tilligemed Folkets. Schytte.IR.II. 72. (deres)

Tal . . var lidt ti\voxet.Ew.(1914).I.66.
\\

spec. i præs. part. brugt som adj. En til-

voxende Overdaadighed og Vellyst fødte
daglig nye Begierligheder.J/S'need./.279. Tren-
mors Families tilvoxendeYælde.Blich.(1920).
1.3. VSO. MO. 2) (især fagl.) med en del

20 af sin flade (ell. rand) vokse fast til ell. sam-
men med noget; i perf. part. brugt som adj.

En tilvoxen Krystal. VSO. spec. dels bot.

(om bladplade olgn.) (adnatus): Byg-Sæden,
som har tilvoxen Ayn.JPPrahl.AC.81. Ilor-

nemann.OP.*!!. 28. Drejer.BotTerm. 46. 102.

dels med.: Begge Lunger (var) tilvoksede

til Brystkassen. SundhedsKollForh.1900.214.
Øreflippen er tilvoksen. sms<.2.39. 3) som ud-

tryk for, at plantevækst efterhaanden (næsten)

30 danner et lukke ell. dække; i perf. part. brugt

som adj., om samling af vækster (skov olgn.)

ell. om (tæt) bevokset sted: tilgroet. Søen . .

er (igen) tilvoksen. Cit.ca.l740.(AarbFrborg.

1911.82). Den temmelig store Have ligger

nu aldeles tilvoxen og ioTsømt. Mynst.Vis.

11.73. Kierk.XII.402. IngvBond.JR.302. II.

-vokse, v. (sj.) fylde, (til)stoppe med voks.

(det) af Ulysses med Hensyn til Sirenerne

anbefalede Middel: at tilvoxe Øverne. Kierk.

40 P.I.67. -voksning, en. (1. br.) vbs. til

I. -vokse. VSO.
II

hertil Tilyoksnings-dam,
(nu næppe br.) d. s. s. Strækdam. Schytte.

IR.II.364. -volde, V. [-ivool'a] (ænyd. d. s.;

sj.) d. s. s. tilvælde (sig). Kong Ohristiern . .

havde tilvoldet sig BÅget. Allen.

I

II,1.309.

O -vriste, v. vbs. -else (Brandes.VIII.

173). tilvriste sig noget, (med kraft, med
besvær) tilrive sig noget; vriste noget til sig.

(især overf.). *I)en samme Krands, som
50 Djærvhed sig tilvrister,

|
Om Lærdoms Tin-

ding vinder selv sig mild. Grundtv.Kvædl.160.

Kun Rosenkilde, der, som Degnen (i et

skuespil), opbød hele sit Lune . . tilvristede

sig en Smule Bifei\d.Oversk.DS.V80. HOlr.

Absalon.II.(1909).33. -vurdere, v. (ænyd.

d. s.; nu næppe br.) tilkende efter vurdering.

da skulle de . . af hans Jorder og Ejendom
tilvurdere Sagsøgeren fyldist og fuld værd
for hvis hånd af Dommeren er tilfunden at

60 betale. DL.l—24—17. -vægt, en. (ænyd.

d. s.; nu dial.) spec. (jf. Overvægt l.i): til-

gift i vægt. Moth.V89. VSO. MO. BornhOS.
-vækst, en. flt. (nu 1. br.) -er (Nørreg.Pri-

vatr.11.205) ell. (nu næppe br.) d. s. (Høysg.
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AG.27. Saxiorph.0.29). (ænyd. d. s.; vbs. til

I. -vokse (1); især HJ ell. fagl.) I) til I. -vokse

1.1. I.l) (nu 1. br.) om udvikling, vækst, en
Byld, hvis Begyndelse, til Vext og Aftagelse

jeg kortelig her vil ioTtæUe.Holb.GW.IYQ.
en Urtegaardsmand, der afskier de over-

flødige Greene paa et Træ . . hindrer (ikke)

dets Tilvext. Mossin. Term.665. || m. præp. i.

Hvervings-Officiererne . . maa antage . .

Drenge i Tilvæxt af 63 Tommer, naar . .

Tilvæxt øjensynlig er at formode. iEesfcr.

(MR.)**/»1765. Et engelsk Haveanlæg ved
dette Sted er i god Hilvæxt. Molb.BfS.I.129.

1.2) (med overgang til bet. 2) om den (grad

af) forøgelse, der er resultatet af en saadan
vækst (for det enkelte individs ell. organs ved-

kommende) ell. af nye individers fremkomst
(og vækst). Den Malabariske Meenigheds Til-

vext her i Byen er 133 Fersoner, LTid.1731.

551.
II
med særlig faglig anv.; anat.: de for-

benede Ender (af de lange knogler) kaldes

Tilsætninger eller Tilvæxt, Epiphyses. S'ax-

torph.0.29. jf.: Hans Næse . .
|
Bemærker

han nu med et Suk | En fæl uhyre Tilvæxt
bære | . . og seer . . |

At Næsen . . ned paa
Brystet hænger. Oehl.F.(1816).15. landbr.:

Olufs.Landoecon.386. Ved Tilvækst forstaas

den Vægtforøgelse hos fortrinsvis unge eller

fedende Dyr, som fremkommer mellem to

eller flere med visse Mellemrum foretagne

YeiningeT. Landbo.IV576. forst.: det enkelte

træs ell. en bevoksnings vedmasseforøgelse i en
vis tid (jf. Sortimentstilvækst^. ForstO.

||

hertil (spec. forst.) ssgr. som Tilvækst-
bereiprniDg, -bor (bor, som man borer ind i

et voksende træs stamme for at bestemme
antallet af dets aarringe (og dets alder),

smst.), -maaler (Sal.XVIII.437), -over-
sigt, -pleje (Sal.*XXIII.483), -procent
(ForstO.) ofl. 2) især til I. -vokse l.a: (tids-

bestemt) tiltagen, forøgelse, vækst m. h. t.

mængde, omfang, grad olgn. 2.1) i al alm.

Roms store Tilvext var skeed udi de 60
sidste ksLX.Holb.Herod.74. denne Tidende
om hendes Midlers uformodentlige Tilvext

har bredet sig vidt \i<l.Skuesp.V.430. Til-

væksten i medborgerlig Anseelse holdt dog
ikke Skridt med Forretningens Fremgang.
Pont.D. 124.

II
m. præp. i. det var Morgen

endnu, og den hellige Dag var i Tilvæxt.

Wilst.Il.VIII.v.66. (byen) er i rivende Til-

vækst. ^Z,ors.Ct.23. 2.2) det, hvormed noget

forøges ved tilvækst (2.1 ). i visse spr6g hår

Derivata deres augmenta eller Ø'gninger og
Tilvext nti f6r og nii hkg.Høy8g.A0.27.
Min Lykke behøver ingen anden Tilvext,

end Deres og min Søsters Velsignelse. /ng.

EF.II.76. Inde i Stuen var den øvrige

Kreds allerede samlet, med Tilvækst af Fru
. . Sten. Bang.S.268. 2.3) (til dels ogs. til

I. -vokse 2) spec. (jur.) om (hvad der kom-
mer til ved) en forøgelse ell. udvidelse af en

persons (arve)lod ell. ejendel, fx. forbindelse

af flere (forskellige personer tilhørende) ting

til een, uden at der ved forbindelsen opstaar
en ny ting. Nørreg.Privatr.II.205. Tilskyl-

ning til en fast Ejendom . . betegnes som
Tilvæxt. Torp. 274. JurO.(1934).ll. \\ hertil

ssgr. som Tilvækst-areal, -ret (smst.75) ofl.

-vælde, V. [-ivæl'a] -ede. {ænyd. d. s.,

SV. tillvålla (sig); jf. -volde og II. over-
vælde; nu sj.) med magt, paa voldelig maade
skaffe en (ell. sig selv) noget, (han har)

10 ved List tilvældet ham (o: sønnen) et Herre-
dømme over de Svenske Gautei.Suhm.Hist.
1.23.

II
isayr m. refl.. hensobj.: tilrive sig,

skaffe sig med magt. Samme Lehns-Mand
tilvælder sig en Gaard paa dend Svenske
Side Elyen.Slange.ChrIV514. De Geistlige

og Adelige tilvældede sig Magten. Su/im./.

252. Barfod.DH.II.23. Ved Jagt forstaas

den Handling, at tilvælde sig eller søge at

faa i Hænde d. e. fange, skyde eller paa
20 anden Maade dræbe . . Vildt. VigMøll.HJ.

181. -vænne, v. [-|Væn'a] præt. -ede
(MO.) ell. (1. br.) -te (smst.) ell. (nu rmppe
br.) -vante (JPPrahl.AC.87); part. -et

(VSO. MO. Buchh.GT.219) ell. (1. br.) -t

(Moth.V127. HSchwanenfl.H.313) ell. (nu
næppe br.) -vant (Holb.DR.III.6. Balle.

(KirkehistSaml.3R.IY13). jf. tilvant;, vbs.

-else (Rahb.OS.38. VSO. MO. Blækspr.

1940.28) ell. -ing (FSadolin.Vort Helbred.

30 (1902).66. D&H. TroelsL.BS.II.327. Roos.

TL.44). {ænyd. d. s.; jf. -vant; især O)
gøre (en) vant til, vænne (en) til noget (til et

nævnt ell. blot antydet, ved situationen bestemt

forhold), denne sande Skat (o: huslighed),

hun ved en tidlig Tilvænnelse havde ladet

mig indsa.mle.Sibb.1.127. (hun stræbte) efter-

haanden at husvarme og tilvænne mig, ind-

til jeg fandt det ganske uundværligt at have
hende om mig hestSind\g.KLars.AH.94. En

40 tilvænnet Kvie var Efraim, tærskede villigt.

Hos.l0.11(1931).
II

m. præp. til. (lian)

vilde hafve Finnerne oplærdte og tilvante

til det danske STpxog.Oram.Breve.219. Gra-
nen er det Træ, der bedst synes at kunne
tilvænne sig til Alhedens . . Jordbund.
Trap.^IL390.

||
(nu sj.) uden præp., i forb.

m. subst. ell. især en inf. tilvæn dig ikke

(1871: kom ikke i Vane med^ at nævne den
Eemge.Sir.23.11(Chr.VI). aldrig bør vi . .

50 aftvinge Dyret Konster . . som det ikke . .

kan tilvænne Big.LSmith.DN.368. Jeg har
nu tilvant mig at indslutte mine Sorger i

mit eget Bryst. Blich.(Ing.Br.278). -vær,
en (Sibb.P.n.327. PalM.D.75. Kierk.I.

33. AOlrE.NG.320) ell. (nu især) et (Am-
berg. PMøll.ES.II.8. Vort nord.modersmal.U

.

(1943).88). [-,væ»r] (jf. sv. tillvaro, no. til-

vere samt Fra-, Nærvær olgn.; QJ, nu mindre
br.) det at voire til ell. forefindes; eksistens;

60 tilværelse. Jomfruehindens Tilvajr, som en
naturlig Deel af de qvindelige Kiøndele,

har fra de allerældste Tider været et Tvi-

stens Æh\e.Oynæol.L17. Hvad om Menne-
skets Tilvær er som Lysets? Grundtv.Udv.I.
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63. Havde hun ikke været til, jeg troer,

jeg vilde have bragt noget til Ende. Nu
hildede mig hendes blotte Yil\ær.Sibh.I.87.

eet Beviis for Guds Tilyær.Kierk.I.21. (jf.

smst.XV420f.). Herregaards-Husmændenes
daglige, tilsyneladende trygge og dog saa

usikre Tilvæi. Brandes.XV242. -være, t;.

[-[Væ^ra] vbs. -else (s. d.), jf. Tilvær. (sv.

tillvara; kun som vbs., i inf. ell. part.) være

til; eksistere. Moth.TllB. en Høvding af lo

Thimgaard fra Oldtiden, der uden Tvivl har

tilværet i den Tidsalder af Hedenskabet, da
Ligene ikke forbrændtes til kska. Nødskov.

Thimgaard.(J787).21. Menneskets Tilværen

er en Leven.Sibb.P.I.315. Heib.Pros.il.145.

jf. (dial.): er det gjort, ellers skal det til-

være (o: gøres). Feilb. \\ i rigsspr. nu især

(GJ) i part. tilværende brugt som adj. (ell.

subst.). Sæmunds Edda, hvorudi de ældste

endnu tilværende nordiske Digter findes. 20

Sandvig.Edda.I.Fort.2. (den) endnu tilvæ-

rende skjønne Bygning. Blich.(1920).XXVII.

80. (disse) Bøger . . maa (jeg) antage
for ikke tilværende. Levin.Betragtninger over

da.Sprog.(1846).31. Alt Tilværende danner
en stor Organisme, Makrokosmos. TroelsL.

SN.180. -værelse, en. [-ivæ'ralsa] flt.

(spec. i bet. 2.2 og i) -r (Ørst.AN.I.30.

Blaum.AH.289. R0rd.DBU.l6l). (vbs. til

ftilvære ell.) være til; jf. Fra-, Nærværelse 30

ofl. samt Tilvær) I) (jf. Tilstedeværelse 2;

især [g) det at være til, eksistere, forefindes

(i virkelighedens verden); eksistens, (navnlig

om levende væsener, mennesker). Vi tvivle

(ikke) om Guds Tilværelse. Nørreg.Naturr.96.

Du modtage med vante . . Venskab, et

Skrift, som skylder Dig sin Tilværelse.

Rahb.E.I.l. „Jeg vilde ønske, I heller ikke
var til, kiære Herre!" — „Misunder I mig
min Tilværelse, Jomfru \]lldil" Oehl.Xy.8. 40

Tilværelse og Ikke-Tilværelse har som Ham-
let siger kun subjektiv Betyåning.Kierk.
VII.161. „Nordisk Tidsskrift for Oldkyn-
dighed" . . afsluttede sin Tilværelse 1836.

CSPet. Stenalder,Bromealder,Jernalder. (1938).
64. 2) om særlig form for (et levende væsens)
tilværelse (1). 2.1) en vis (individuelt bestemt)

eksistensform, maade at leve paa, med fore-

stilling om særlige livsvilkaar olgn.; liv (4).

de Navne, hvis Eiere vare dengang min 50

Tilværelses Huldguder og Skytsengle. Bagges.

IX.333. en ubekiendt Tilværelse er det
Eneste, jeg higer efter. Hauch.GM.377. I en
saadan eensformig og rolig Tilværelse hen-
svinder Tiden . . hurtig. Gylb.(1849).IX.17.
Mart.Levnet.il1.87 (se u. menneskeværdig.
;/. Vogel-Jørg.BO.393). Han følte det som
en Pligt at lyse op i hendes fattige Til-

værelse med godt Humør. AndNx.PE.II1. 56.

Ens egne børn (gør) deres for at forbitre 60

tilværelsen for en.MKlitgaard.MS.155. en
ejendommelig Mand, der levede to Til-

værelser, om Vinteren Borger i eu østengelsk
Havneby, og om Sommeren Turist i Furs

Hovedstad. JohsBr0ndst.RU.il. kampen for

tilværelsen, se u. IV Kamp 2 (jf. Tilværelses-

kampj. ulykken kastede dybe skygger over
hans tilværelse olgn., se I. Skygge 6.1. en
sur tilværelse olgn., se IV sur 3.i. 2.2) (jf.

Forudtilværelse ; især filos., relig.) det enkelte

individs eksistens under jordelivet ell. forud

for ell. efter dette, jeg frygtede for, at alle

andre Tilværelser vilde . . opløse sig for

os i blotte Ta.nker.0rst.AN.1.30. denne Til-

værelse . . tyder hen paa en fuldkomnere,
Kierk.V.67. de Fænomener, der tyder hen
paa Realiteten af en højere Tilværelse.

MKirkegaard.PositivReligion.(1930).77. »Af
alle Tilværelser

|
hvorom der tales

|
ejer du

ingen
|
uden din egen. JVJens.Paaskebadet.

(1937).78. 3) de skæbnevilkaar, hvorunder
mennesker (menneskeheden) lever; liv(ets

forhold); (den omgivende) verden, ved Men-
neskekløgt at løse Tilværelsens Gaade.
Grundtv.lJdv.il.20. Nu var han bleven fyrre-

tyve Aar, havde i Grunden ikke kjendt Til-

værehen.Goldschm.BIS. 1. 167. (hans) tin-

drende store Øjne . . saå leende ud i Til-

værelsen. S'cftand.BS'.fii. *jeg blev skabt til

at pløje
I
rastløs Tilværelsens stridige Bølger.

Drachm.SB.127. alle de forbandede Naale-

øjer. Tilværelsen er fuld &i.AndNx.VE.98.

jf. bet. 2.1 : se lyst paa tilværelsen, se II.

lys 6. mening i tilværelsen, se Mening 2

slutn. slentre gennem tilværelsen, se slentre

2.2. 4) (sj.) levende væsen (menneske) af en

vis art; eksistens (3). Hele Tilværelser holdt

uforstyrreligt til derinde uden nogensinde at

vove sig frem i Dagens Lys. AndNx.PE.
III.4. afstumpede Tilværelser, der driver

for den tilfældige Hændelse som Avner for

Ninden. BilleskovJ.P. 1.60. jf.: alle Ledig-

gængere og Luksustilværelser, der snyl-

ter paa Samfundslivet. FFed.i5B.37i. -væ-
relses-, i ssgr. ({S ell. fagl.) af Tilværelse

1-3; saaledes bl. a. Tilværelses-form (Ko-
foed-Hansen.F. 51. Pont.D.117), -kamp (kamp
for tilværelsen (se IV Kamp 2). Schand.AE.
311. det Grundfond af lyse og frugtbare

Livsindtryk . .som kan gøre (børnene)

modstandsdygtige i Tilværelseskampen. Poni.

LP.VIII.111), -lov (de Tilværelseslove,

hvorefter ogsaa de fornuftige Væseners Liv

og Virken ordnes.0rst.il.110), -maade,
-problem, -spørgsmaal ofl,. -æde, t'.

[-|æ'5a] I) (sj.) m. refl,. hensobj.: skaffe sig,

opnaa (noget) ved at æde (spise). Gud maatte

drive Adam udaf Paradiis, paa det han ikke

skulde tilæde sig Udødelighed. Holb.JH.II.

505. sa.Ep.Y99. 2) (ikke i alm. rigsspr.) part.

tilædt brugt som adj.: som til fulde har

forsynet sig med føde (æde). Blanke, tilædte

Heste daskede med Halerne. ErlKrist.S.187.

-Øge, V. [-|ø'qa] vbs. -ning. (især to) tilføje

ved øgning; øge til. vAph.(1764). 708. Noget

maa tiløges Kiolen, da den er for kort. VSO.

VII.131. Helsingør Sundt.1.193. || vbs. Til-

øgning (Amberg.), ogs. konkr., om øgnings-
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sted ell. tiløget stykke. Filomena (bærer et)

uldent Skørt . . der foroven er gjort halv-
andet Kvarter længere ved Tiløgning af

Shirting (samt en) tynd rød- og sortstribet

Trøje, som . . skal dække denne Tiløgning.
Brandes.XI.23. -ønske, v. [-jøn'sga] vbs.

-else (BjKornerup.(Mynst.Vis.I.xxiv)) ell.

(især) -niD{^. {ænyd. d. s. (bet. 1)) I) (nu tO,

mindre br.) ønske, at en maa faa, opnaa,
have noget (godt); ønske (en noget). I.l) i al lo Stund 1.3, Tid 2.i/

A. (uden for visse faste forb. ell. udtryk,
der øgs. kan opfattes som hørende til bet. B,
nu i rigsspr. især tjj, spec. højtid., bibl.)

uden tydelig forestilling om fast (ensartet

gennemført) tidsinddeling, om tidsrum af
ubestemt, især kort(ere) varighed, ofte

opfattet som et tidspunkt („tiden hvor-
naar"); stund (1); tid (A). (om forbindelse

med (ell. vekslen med) Stund og Tid se ogs. u.

alm. han erholdt alt hvad et Creatur kunde
tilønske sig, undtagen Mad og Drikke. Holb.
MFbl.155. »hendes Moder,

|
Som jeg til-

ønsker alle Livets Goder. Bagges.Ep.379.
*(rosen) dufter med Sødme,

| Tilønskes af

alle nyt Liv \Grundtv.PS.IX.8. En saadan
Jul (i Jesu Christi navn) maa vi tilønske

alle, som søge Fred og hige efter den. OMøll.
GK.51. intet maa man tilønske sig selv og

\) i al alm. (Jesus) bad, at denne Time
maatte gaae ham forhi. Marc.14.35. *0, lad
ei svinde

|
Timen unyttet hortl Winth.

Haandt.42. *ingensinde mere
|
De Timer

kjøbes, som nu bag mig erelPalM.AdamH.
1.230. forbandet være den Time, da jeg
første Gang mødte Dit Slangeblik. Zo/oed-
H.ansen.DL.122. \\ med nærmere bestem-
melse ved attrib. adj. det var en u-lyksalig

sine Medmennesker mere end Evnen til 20 Tiid og Time, vi besluttede at giøre denne
at skelne. OGeismar.(DagNyh.''/»1933.9.sp.l)

1.2) spec. med forestilling om en til vedk.

person direkte henvendt (konventionel høflig-

heds)ylring. Anti-Spectator.153. *Guds Fred
. .

I
Tilønsker og byder

| Jeg Brødre og
Frænder i ^ordl Grundtv.NM.l. Hjort.B.I.
311.347. Her skriver jeg fra og har det
godt. Det samme tilønskes jer. Elkjær.HF.60.

(spøg.) ved udtryk for forbandelse olgn.: ikke

Reyse. Holb.Sgan.8sc. Jeg har aldrig havt
saadan ond Time som denne. sa.Stu.1.9. Du
skal ikke faae en glad Time i mit Huus, hvis
du ikke tager ham (o: en bejler).Oehl.XV.52.
i den gamle Mands Stue (har jeg) havt nogle
af mine gode Timer. PEBemon.P. 43. stille

time, se II. stille 4.7. sure timer, se lY sur 3.1.

2) om betimelig ell. (særlig) betydnings-

fuld, skæbnesvanger tid. 2.i) (jf. Stund l.i

sjeldent (havde) hans Moder . . Anledning 30 09 tid 2.i^ om betimelig, passende tid
til at tilonske ham: „gid Du sad paa Sprogø."
ACLHeiberg.Kingo.(1852).5.

|| vbs. Til-
ønskning i forb. m. objektiv gen. ell. præp.
af, især i ældre brevstil (navnlig brevslutning).

nest ald Velstandz tilynschning. Ci^i73^,
(Falsteriana.161). jeg . . maae ende med
Tilønskning af al yelga.&ende.Eilsch.Phil
Brev.337. PAHeib.B.75. Grundtv.B.II.546.

2) (1. br.) skaffe (en ell. sig selv noget) ved

(til en vis virksomhed). *beed Ham aldrig,

før Timen kom,
|

Til Jordens Gru og al

Verdens Dom,
|
At røre Himlens Kræfter!

Grundtv.SS.1.688. han tvang sig og tav. Her
var hverken Timen eller Stedet, Rørd.KK.
206. jf. bet. 2.2: Alt, hvad der behøves, skal

han bringe tilveie, naar dets Time er der.

Sir.39.41. Endelig slog Afrejsens Time.
Schand.0.1.197. || med nærmere bestemmelse

at ønske (det); i talem.: Man tilønsker sig 40 ted inf. olgn. Timen at høste (1907: til at
ikke noget d: man forskaffer sig intet blot ' ' . ,. ^ ,

,^
.

ved at en^ke.VSO.V11.131. -øveTm, adv.
se tilovers.

Ti-mand) en. I) person (mand) af en
gruppe paa ti; spec. (hist.), især i flt., om
medlemmer af en gruppe (et kollegium, raad)
paa ti mænd med dømmende myndighed, dels

(efter lal. decem-vir(i)^ * det gamle Rom, dels

(efter ital. consiglio dei dieci^ i staten Venezia

høste^ er kommen, fordi Jordens Høst er

moden. Aab.14.1 5. *Tid og Time er for

Haand,
|

at jeg herfra skal l&re.SalmUj.
636.1. nu var vel Timen inde til at græde.
IsakDin.FF.159. 2.2) (jf. Stund l.a og Tid
2.1 og b) om (særlig) betydningsfuld, af-
gørende, skæbnesvanger tid ell. time
(1); i udtryk som den f'visse osv.) time
ell. (m. gen. ell. jioss. pron.) hans osv.

(i tiden efter 1335). „See Tiepoli!" sagde 50 time er inde, er kommen ell. (med over
Dogen . . til en af de hosstaaende Timænd
Blich.(1920).X. 126. Cantk.IV.535. Sal.'V871.

II
hertil Timands- ell. (sjældnere) Timænds-

raad (Lemb.Byron.I.540. Timændsraad.Can-
tu.IV534), -styre (D&H.), -vælde (Hjælpe
O.). 2) (jf. Tika(r)l; talespr., nu næppe br.)

tikroneseddel BerlTid.**U*1934.Sønd.l7.sp.l
(„ca. 1897").

I. Time, en. ['ti'ma] flt. -r ell. (nu ikke

gang til (ell. billcdl. anv. af) bet. 1.2) slaar
ell. (jf. III. slaa 36.8^ er (Mynst.Brøndst.4.

Brandes.VII.634) ell. har (Blich.(1920).

XII. 17) slaaet olgn. *Himlcn sortner.

Storme brage! | Visse Time du er kommen.
Oehl.Digte.(1803).82. »Den nærmer sig, don
Time ioruds&t. Grundtv.SS. I V426. den s tor o

time, se stor 4.7. min ell. den sidste timo
olgn., spec. om tiden umiddelbart før døden;

t rigsspr.) d. s. (PNSkovgaard. B.105. jf. 60 dødstime (1), -stund. IIolb.LSk.II.3. Saa-
Esp.§125). iglda. æda. time (oblik. tima^
(Brøndum -Nielsen. GG. III. 120. 202 ff.), sv.

timme, no. time, oldn. tfmi, eng. time;
besl. m. Tid)

sandt jeg er en arm Synder, troede jeg, min
sidste Time var slå'Aet.Schand.FrProv.156.

lige til min sidste Time vil (jeg) kunne se

hende for mig. IsakDin.FF. 77. (især relig.)
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om tiden lige før verdens ende (dommedag):
Mine Børn! det er den sidste Time. IJ oh.

2.18. PalM.TreD.284 (se u. I. Slag 3.2;.

II
tid, der afgør ens skæbne, afslutter ens til-

værelse; skæbnetime; dødsstund, (se ogs. u.

Tid 2.\). Jesus vidste, at hans Time var
kommen. Jofe.i3.7. *Gud . . skiænke mig en
naadig

|
Og salig Henfart, naar min Time

kommer. Oehl.EA.(1820).]07. da troede jeg,

at min Time var kommen, og at Hjertet

skulde sprænges i mit Bryst. CBernh.NF.
XII.279. *slaar vor Time, giv os da en Død
I
Som Shelleys i Toscanerhavets Bølger!

Drachm.DM.34. han følte, at hans Time
nærmede sig. GyrLemche.S.II.214. jf.: naar
det borgerlige Samfund har naaet sit Højde-
punkt . . da slaar den kapitalistiske Privat-

ejendoms Time. Korst.KarlMarx.(1924). 19.
\\

tiden, da en kvinde skal føde. Joh.16.21. det

var Timen, Moderen laae i Smerte og Nød.
HCAnd.(1919).IV117.

|| (jf. bet. S.b) tid,

da en person, en handling, tilstand olgn. har

fuld mulighed for at gøre sig gældende, virker

ell. virkeliggøres, præger situationen olgn.

Qvinde! hvad vil du mig? Min Time er ikke
endnu kommen. Joh.2. 4. noget, der kan be-

rolige vort Sind i Nagenes og Kummerens
Time. Rahb.Fort.1.53. *Nu skal I see! Nu
er min Time kommen.

|
Nu skal I ikke længer

lee mig ud,
|

I vilde Mennesker lOehl.PSkr.

11.313. *Da er Naadens Time ude. Grundtv.

SS. 1.468. Hævnens Time slog. VKorfitsen.F.

141. staa os alle bi i Fristelsens Time.
Alterbog.423. Saaledes levede vi . . indtil

Ulykkens Timer slog. IsakDin.FF.418. hel-

breds time, se Helbred 1. straffens time, se

Straf 1. jf. Aande-, Spøgelsetime: Aandernes
Time (o: midnatstimen). KnudAnd.HH.204.

(jf. Tid 6.1^ om levetid: *naar det dages,

Saa hvirvler Russens Tromme,
| Saa knalde

deres Bøsser,
|
Saa er hans Time omme.

Aarestr.ED.59. (jf. Tid 8.2; hertil ell. til

bet. 8 (om arbejdstime) : *Est du saa sterk
|

Forkippet paa at riime;
|
Da tag dig for et

større Verk,
|
Derpaa anvend din Time!

Reenb.11.163.
\\

(relig.) den af gud bestemte

tid ell. (især) den tid, da gud(s rige) aaben-

harer sig, da menneskets jordeliv ender ell.

gud kommer for at holde dom; navnlig i forb.

guds ell. herrens time (se videre u. I.

Herre 6.b). * Herrens Time sl&dir. SalmHj.
273.1. (den katolske pater raabte) Ach og
Væh ofver voris (protestantiske) Blindhed;
(men) jeg (fandt) saa meget at svare (her-

imod), at hånd hafde intet tilbage uden at

ynske mig ofverleveret til Guds Time (0:

guds dom).Klevenf.RJ.138. *AJ Himmelens
Ild, som (paa pinsedagen) kom til Jord,

|

(en) Gnist . . ulmer hos os endnu,
|
Op-

blusser og i Guds Time,
|
(naar) Himme-

rigs Klokker kime. Grundtv. Festps. 83. den
Fred, der er over en rigtig god Alderdom.
Naar alle Kampe er forbi, og man , . bare
venter paa Vorherres Time. HHostr.F. 12.

3) i mere ell. mindre faste præp.-forh.

3.1) m. præp. fra. hendes Datter blev karsk
fra den samme Time. Matth.l 5.28. smst.l7.

18(1907; se Stund 2.i slutn.). \\ fra time
til time olgn., se u. fra 6. 3.2) m. præp. i

(III.3.1). (se ogs. u. bet. 2.2;. Jesus sagde til

Høvedsmanden: gak bort, og dig skee, som
du troede! Og hans Dreng blev helbredet i

den samme Time. Matth.8.13. Luc.12.40

10 (1907; se u. bet. 3.4;. (en dag) gik han ind

i en af (byens) Kirker. Der var Prædiken
just i den samme Time. Mall.SgH.572. *Ak,
hvem har vækket mig i denne Time? —

|

højt i min Sjæl en Morgenhimmel staar

I

gylden af Sol.Stuck.FS.il. KMunk.EI.13
(se u. Stund I.3;. Maaske er det Kongen
ubelejligt lige i Timen (i alm.: lige i øje-

blikket, lige nu olgn.). sa. DV. 44. I en
uheldig Time havde han forset sig paa

20 Brødrene Goncourts „écriture artistique".

Rubow.(TJnivProgr.l942.II.60). i ledige ti-

mer, se I. ledig 3.5.
|| (jf. bet. 2('2 slutn.)

og III. sin 4.6; 1. br.:) hvad behov giores,

skal (gud) forstrekke, i sin time (1871:
naar dets Tid er der). Sir.39.41(Chr.VI).

Guds Kald peger frem imod en ny Himmel
og en ny Jord, som han opretter i sin Time.
HalKoch.Lidtafhvert.(1940).17. 3.3) (1. br.)

m. præp. om (IY9.1 ell. s). *En Krone, der

30 funkler med klarere Strimer, | End Solen

om Middags og Midsommers Timer. Brors.

224. 3.4) m. præp. paa (II.3.i). værer . .

beredte; thi Menneskens Søn kommer paa
(1907: i) den Time, som I ikke mene.Zt«!,

12.40. *Det uforsigtigt er at mødes
|
Paa

dette Sted og paa en saadan Time. Heib.

Poet.IY194. vi samles daglig paa en eller

anden Time, som det convenerer os. Gylb.

IX.71. paa disse Timer sneg han sig som
40 oftest til den stille Bolig. smst.XI1.130. Ingen

kender, hvad der færdes paa Nattens Timer.

MartinAHans.JR.23. \\ især som udtryk for,

at noget sker ell. (ifølge ordre) skal ske lige

med det samme, straks, øjeblikkelig; navnlig

(nu dagl., især dial.) i forb. (lige ell. straks)
paa timen (jf. (lige ell. straks) paa stunden

u. Stund 2.3). Moth.S851. *Naar man op-

irrer mig, paa Timen Klopfisk v&nker. Helt.

Poet.51. *Lys paa Timen herlWess.181.

50 Disse Vers lærde Folk udenad, lige paa
Timen. Grundtv.Snorre.il.323. *En Syster ad

Drengen (0: Moses) paa Timen sprang til.

sa.SS.II.77. Heib.DP.42. Eolst.LHbl63. (kon-

gen siger) til Dronningen (at) hun skulde

strax sendes tilbage til sine Forældre. Hun
skulde nu gjøre sig i Stand til at rejse lige

paa Timen. Sv Grundtv. FÆ. II. 134. vil du
strax på timen komme herind. NMøll.H. 144.

Feilb. UfF. paa denne stikkende time, se

60 II. stikke 21.4. (jf. bet. l.\) m. lign. anv.:

paa dag og time. Gylb.(1849).XI1.182 (se

u. II. paa 3.1J. LindskovHans.NH.49. 3.5)

(1. br.) m. præp. til (7); i synonym-forb.:

de tvende Lodder kom til Time og Stund.
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St.tEsth.10.12. (den bliver) tagen ved Vinge-

benet . . der ikke til belovet Tid og Time
fornøjer sine GieldneTe.Tullin.II.289. Bor-

det skal jo være dækket til tid og time.

SvendbAmt.1920.22. 3.6) (1. br.) m. præp.

under. *under mangen Sorgens Time,
|
Og

i den korte Stund for Lyst,
|
Jeg glemte

aldrig dog den Spire,
|
Jeg lod tilbage i dit

Biyat. Aarestr.SS.Y225. et Fakkeltog paa
1200 Mand forøgede Festglæden under Mid-
nattens Timer. Aakj.MinHædersdag.(1927).7.

4) m. qttrib. pron. olgn., som tidsbestem-
melse, brugt som adv. ell. konj. Hvi
staae ogsaa vi hver Time i F&Te? lCor.15.30.

*Jeg . . veed mig ikke sikker,
|
Ey nogen

Dag og Time. Brors.158. tænk paa ham som
han var den Time, du elskede ham højest.

JPJac.II.207. Det staar i min Magt at over-

give Dem til Politiet, hvad Time det skal

\ære.Brodersen.T.130. se videre u. Tid 13.6.

Il (jf. bet. Q.3) med nærmere tidsbestemmelse

(ved præp.-led). hun forandrer Klæde-dragt
hver Time paa B&gen.Holb.HP.I.e. Der
sker hver Time i Døgnet Ulykker paa
Gader og \eie.VorStand.l939.335.sp.2.

\\

(jf. Gang 4 og anden 2.2^ t modsætnings-
udtryk, en Time en drucken Bonde, en anden
Time Baron, en anden Time en Bonde igien.

Holb.Jep.Y3.
JB. med forestilling om en fast, ensartet

inddeling af tiden (døgnet).

5) (spec. bibl.) ifølge gl.-jødisk tidsregning,

om tid af en efter aarstiden vekslende længde:

*/i« af dagen, resp. */ii af natten; især i

forb. m. ordenstal. (jf. Det gi.Testamente.

(overs.l931).951. sml. Jørg.Efterslæt.(1931).

41). han gik ud ved den tredie Time, og saae
Andre staae ledige paa Torvet. Matth.20.3.
Bedestunden, som var den niende Time.
ApG.3.1. i den ellevte, tolvte time,
se u. ellevte, tolvte, jf. i den yderste
time «. yderst, jf. bet. 6.2-3: Disse Sidste

have ikkun arbeidet een Time. Matth.20.12.

i een Time er saa stor Rigdom gaaet til-

grunde IJo6.i5.76.

6) */,t af døgnet (60 minutter; jf. Klokke-
time; om særlig anv. som enhed se u. ssgr.

Heste(kraft)-, Kilowatttime^; ogs. (i særlige

forb.; med overgang til bet. A) med mere
ubestemt bet. 6.1) i al alm. Man burde ikke
spilde een Time af sin hele Tiid, og vi spilde

dog mange Dage af et Aa.T.Høysg.S.182.

dog Time rinder hen efter Time, baade
Morgenens haabfulde Timer og Middagens
brændende TimcT.Mynst.Betr.il. 3. der gik

ingen Time hen . . uden Bebrejdelser. BiicA.

(1920).XXIV108. »Jeg mindes vel et Sted,

gid jeg var der igjen, ( Der Timerne saa
sagtelig gled hen. Hauch.RF.1.141. »Tiden
er kostbar, og Timerne ile. Holst.D.II. 63.
Den borgerlige Dag deles i Formiddag og
Eftermiddag, hver med 12 Timer, regnet
fra henholdsvis Midnat og Middag; i nyere
Tid gaar man dog mere og mere over til

at inddele Dagen i 24 fortløbende Timer.
LSal.III.lO. to smaa timer, smaa to
timer, se smaa 4.8. en stiv time, se stiv

4.6. timernes strøm, se Strøm 3.5. tælle
(dage og) timer olgn., se u. tælle. jf. bet. 8:

løbende timer, se u. løbe 20.2. || i sammen-
ligninger; i udtryk for, at tiden synes en at

gaa hastigt ell. langsomt. *Mig Timer synes
Aar, og Øieblik som Dage,

|
Indtil jeg bliver

10 din og du min Ægte-Mage. Wess.16. Dagene
fløi for ham som Timer. Ing.EF.11.240.
Ploug.NS.149. Minutterne blev lange som
Timer. Søiberg.KK.11.140. 6.2) i præp.-forb.;

som udtryk for varighed ell. for et tidsrum, i

løbet af hvilket noget sker. I skal see, at inden
24 Timer Gierningen skal svare til Ordene.
Holb.UHH.IV2. sa.LSk.IY2(se u. II. bygge
3.1/ Jeg talede med (ham) for et Par Timer
%iååen.Høysg.S.242. (han) havde profeteret

20 om (kilden) i de sidste halvanden Time,
indtil hans Ledsagere var blevet segne-

færdige af Tørst ved at høre om alt det
mageløse Y&nd. PEBenzon.H.263. han har
ventet i to (fulde) timer

j
han staar her paa

tredje time og venter
j
time efter time,

se u. efter 3.i. || i timer, i flere (adskillige,

mange) timer; i timevis; (overmaade) længe;

(jf. Halvtime; især talespr.) med lign. anv.:

i halve timer. *I Timer Luther har ventet

30 STpændt.Rich.VH.2. Bang.T.68. man kunde
ligge i halve Timer paa Maven i Frost og
Sne uden at blive . . forkølet.Cit.l915.(Jac

And.Er.III.132). || (jf. bet. 6.8 slutn. og 8.2

slutn.) med bet. af inddeling ell. fordeling;

i udtr. i timen ell. (tidligere) om timen
(Ursin.D.60. se videre u. IV om 9.2^ ell. pr.

time (se u. II. per 3/ Dampskibets Fart

er 2 til 2V, Miil i Timen. Ursin.D.95. Luften

(i koncertsalen) fornyes 8 Gange i Timen.

40 Socialdem."/»1945.5.8p.l. sove fem kvar-
ter i timen olgn., (jf. 25 timer i døgnet
u. bet. 6.8; spøg.) som udtryk for energisk,

stærk udnyttelse af tiden. Pol.^*U1943.2.sp.2.

jf. Krist.Ordspr.352. 6.3) (jf. bet. S.i) som
tids(rums)bestemmelse, med adverbiel funk-

tion. Var det icke fordi jeg . . havde min
Moor i Landet, blev jeg her icke en Time
lenger.Holb.OW. 1.2. man complimenterer
(i Kina) hinanden en halv Time for at gaae

50 igiennem en Bør. sa.Ep.11.126. Høysg.S.145
(se u. III. i 3.8;. *A1 Jordlivets Lykke

|

Skal han finde — en Time for aentl Bøgh.

D.II.73. det hænder, vi Timer (o: flere

timer) senere standser i Arbejdet. Je«pcr£u;.

K.30. han (kunde ikke) være i Huset en halv

Time uden at „lave noget". JørgenNiels.D.

55. time efter time, se u. efter 3.1. (jf
fem kvarter i timen u. bet. 6.2; spøg.:)

Fiskeren tager Revanche og sover fera-

60 ogtyve Timer i Døgnet. BMikkels.TF.58.

II (jf. bet. 6.2 slutn. og 8.2 slutn.; især fagl.:

T, jærnb.) med bet. af inddeling ell. fordeling:

timen (ogs. skrevet med forkortelse: T.).

akkorderet med Mursvenden om 6 Sk. Timen

XXIII. Rentrykt "/, 1946 93
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for Fyraftenarbejde. Cit.l791.(Lyngby-Bogen.
1937.267). det (koster) halvtredje Krone
Timen. StDrewsen.K.244. Togets Maksimal-
hastighed er 120 km/T. JernbaneT.^/tl935.3.

sp.2. 6.4) (jf. -timig) i gen., til bestemmelse

af en virksomheds ell. tilstands varighed; med
det til det efterfølgende subst. knyttede attrib.

adj. i ubest. ell. best. form (jf. Mikkels.Ordf.

215). En Times Onde bringer En til at

glemme et yppigt Levnet. Sir. 11.33. en halv i'o

Times vaade, tunge Gsmg. HCAnd.BCÆ.II.
203. At have en halv Minut til at see, hvad
der bliver Gjenstand for mange Timers Be-
tragtning. ZierA;.y7.3i3. Der er en Times
Vei (o: rejse, gang) derhen. ilfO. faa sig et

Par Timers Søyn.JHelms.0.78. (han) vaag-
nede efter en Times dødtunge Søvn. Gyr
Lemche.S.lV.296. en titimers Frokost. il/Lo-

rentzen.G.55. otte timers arbejdsdag, se u.

III. otte 2.
II

spec. i forb. m. Tid, navnlig 20

t udtr. en (halv) times 'tid (ogs. sammen-
skrevet: timestid), m. bet. af omtrentlighed.

vi venter en ung Person om en Times Tid.

Holb.llJ.1.7. for en Timestid siden ledsagede

(jeg) hende hen til . . min Tante. Hrz.Y167.
unde sig selv en Timestids Fnhed.Gylb.
Novel.II.155. jeg syntes, at I to Barndoms-
venner kunde snakke sammen en lille halv
Times Tid. IsakDin.FF.157. han ventede et

par timers tid
j || ikke gøre times gavn, 30

(især dial.) ikke gøre det mindste gavn (jf.

Stund 1.1 slutn.). CEans.F.59. UfF.
7) om tidspunkt inden for døgnet(s timer):

klokkeslæt (1); spec: klokkeslæt, da
vedk. time (6) er fuldendt, afsluttet;
ogs. (uden skarp adskillelse fra bet. 6) om
tid, der falder inden for en vis time (6),

bestemt som led i en rækkefølge (mods. tid-

ligere ell. senere tider). 7.1) i al alm.; m.
præp., anv. som (adverbiel) tidsbestemmelse 40

olgn. hun lukkede sig inde i sit Værelse paa
de Timer, hvori Solen efter Almanakken
skulde staae op eller gaae ned. Ing.EF.Y96.
*hør Vinden tude . . |

Som Barn der græder
til Timer sene. JVJens.C.388. jf. fuld 3.1 og

Heltimeslag: hver fulde Time (smækkede)
en Gøg (i kukkeruret) sin lille Dør op . . for

at raabe Timeslaget nd.KBlixen.AF.52. de
smaa timer, se smaa 3.2. jf.: Den muntre
Fest fortsattes til langt hen paa Timerne sio

(0: ud paa natten). Aftenbladet.'*/iil920. 2.

sp.2. 7.2) i udtryk for et urs (time)slag (jf.

1. Slag 3.2), især i forb. m. slaa (III.6.1 og

36.3). (om overf. anv. se u. bet. 2(i-)2^. *Fra
fjerne Landsbvkirke

|
Man hørte Timens

^\sig.Winth.X.U9. *I Møllen dvæl, til Du
har hørt

|
Den rette Time sla.&e.sa.HF.95.

*0p, og til Kirke! Timen den er slaaet.

PalM.AdamH.1.22. (jf. III. slaa 6.1 slutn.;

nu mindre br.) med Ur olgn. som subj.: éo

Uhret slaaer Timer (Timeslag) og Qvarteer.
MO. BornholmsAms.^*/al944.4.sp.l. billedl.:

*Saa pønser . , jeg derpaa
|
Et Seierværk at

bj'gge,
I

Som Timer vise kan og slaa.. Grundtv.

DYII.90. 7.3) (sj.) om (time) tal paa ur-
skiven. *Hver Time er forgyldt, og Viiseren
tillige. Stub.113. jf. VSO.

8) time (6) med særlig forestilling om dens
anvendelse; jf. ssgr. som Andagts-, Arbejds-,
Over(arbejds)-, Svedetime ofl.; spec. med
flg. anv.: S.\) om fritime (hviletime); (1. br.)

i forb. m. I. fri 5.2: Arbeyds-Huuse, hvor
Soldaterne med Koner kunde gaae hen og
arbeyde, og i deres faa frie Timer tiene en
Skilling. Argus.l771.Nr. 15.4. han (anvendte)
enhver fri Time paa det ham saa magt-
paaliggende Psalmeværk.ACLHeiberg.Kingo.
(1852).183. II (fagl.-jarg.) anv. abs. i sa. bet.

Med den sene Tjeneste , . fulgte to Timers
Middagsfrihed. J. brugte „Timerne" til at
gøre Indkøb. AaHermann.PH.26. I dine Ti-

mer og paa dine Fridage. ErlKrist.DH.36.
8.2) time (6), hvori undervisning gives og
modtages, ell. en vis del af en time, der er

bestemt til undervisning i et fag, især m. h. t.

(strengt) skolemæssig undervisning (jf. Kur-
sus-, Privat-, Skoletime olgn.); ogs. om den
i et saadant tidsrum meddelte undervisning
ell. det hertil svarende pensum (jf.: Cursus
paa 100 Timer i Engelsk. Eibe.(bogtitel.l863))

olgn.; undervisningstime; (den i denne
meddelte) undervisning; lektion (2); saa-

ledes (navnlig skol.) i forsk. alm. forb., dels

om læreren: faa (0: faa overdraget) (Ina.EF.
YII.203. Thorsen.Afh.III.28), give (Heib.
April.26. Goldschm.Hjl.il.524. EBrand.EF.
56), have (Heib.April.26. Gylb.KY63) ti-

me(r), søge (jf. TimesøgeTi.Stuck.1.48),

tage (jf. II. tage I6.2J timer, om elev:

faa (Drachm.UB.294), have (FruIIeib.Et

Liv.IY291. Bang.Udv.263), tage (YSO. se

videre u. II. tage li.s) time(r) olgn. Be-
findis Skolemesterne, eller Hørerne, at være
forsømmelige, saa de ikke vare deris Timer
at læse for Børnene. Z)L.2

—

18—11. Spille-

mesteren er inde og giver Fruen Timer.
Gylb.XII.165. et uartigt Barn, som ikke vil

sidde rolig i Timen, men forstyrre Under-
yiisningen. Kierk.X.54. jeg har skaffet Dem
Timer i Byens bedste Ruse. Bøgh.DA. III.
222. De fik Musik til Timerne (0: danse-

timerne). Bang.UA.112. Den daglige Under-
visningstid er ialt 7 Lektioner („Timer")

paa 40 Minutter. Skoleprogr.Herlufsholm.1929.

17.
II

m. (tilføjet) angivelse af undervisnings-

emnet; dels ved præp. i: Heib. April.26.

(han) giver Timer i Basunblæsen. /fCJ.nd.

(1919).Y352. Timerne i Dansk. Børup.HK.
21. (hun) har købt en Bil og tager Timer i

at køre. Roberts.PilgrimsHytten. (overs.1940).

121. dels (skol.) ved attrib. adj.: *Du for-

undrer dig
I
Dog ikke ved at see din Lær-

ling her
I

Til sin latinske Time.Oehl.IX.153.
Dagen efter i den græske Time var han

(0: Meisling) endnu venlig. HCAnd.BCÆ.
1.18. (drengen) svarede . . at han kunde
ikke Fransk i den tydske Time. Bogan.II.

64. dels (og nu især) ved 1. led af ssgr.
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som Dansk-, Engelsk-, Fransk-, Fysik-,

Geografi-, Gymnastik-, Historie-, Latin-,

Matematik-, Musik-, Religions-, Sang-, Sløjd-,

Sprog-, Tysktime ell. (m. verbum som 1. led)

Danse-, Regne-, Ride-, Skrive-, Spille-,

Tegnetime ofl., s. d. (i DO. ell. OrdbS.J.
|j

(jf. Forelæsnings-, Læsetime (2); nu mindre
br.) om (universitets)forelæsning. Offentlige

og private Timer. VSO. Endelig var Timen
forbi, og Studenterne mylrede ud. JVJens. lo

D.104.
II (jf. bet. 6.2-s) ved udtryk for under-

visningshonorar : (faa, undervise for, give

2 kr.) i timen, pr. time ell. (især) uden
præp.: timen, en havde averteret Under-
visning . . for 14 Sk, Timen. Rask.Br. 1.146.
nCAnd.BC.I.127. Stuck.I.70. 8.3) (jf. bet.

2.2; jarg.) i udtr. have sin halve time,
have held med sig, succes, i øjeblikket ell. for

et kortere tidsrum; have sin særlige chance,

en gunstig lejlighed til at hævde sig, opnaa et 20

resultat. Manden havde, efter at (lotteri-)

Gevinsten var faldet, købt flere Sedler til

de resterende Trækninger (han har formo-
dentlig tænkt, at nu havde han sin „halve
Time"). Pol.*/»1935. 8. »p. 1. smst.^*Uf>1945. 2.

sp.S.

9) (efter lat. hora; sj.) d. s. s. Tidsgudinde.
Timerne, som stedse holder Ya.gt.Holb.

Paars.239.

II. time (se bet. 1-2) ell. times, v. 30

['ti*m8(s)] præt. -ede(8); part. (i bet. 1-2,

til dels 3) -et ell. (dial.) -t (Feilb. jf. Moth."-

T92) ell. (i bet. 3, ;/. ogs. u. bet. 1) -edes.

II
som hjælpeverbum bruges (uden for bet. 2)

være; jf. dog: det timer . . part, har timedt.

pass. times , , er timedt. Er at hendes.

Moth.TllS. sml. Feilb. (ænyd. time, times,

æda. timæ, sv. tima, hænde, indtræffe, no.

times, oldn. tima, hænde, vederfares (en),

tfmask, hænde, indtræffe, ske; til 1. Time; 40

m. h. t. bet.-udviklingen jf. oldn. tf8r, som
hænder, indtræffer, finder sted (se u. tit^)

1) (nu ikke i olm. rigsspr.) intr. time,
d. s. 8. times (se bet. 3); især (i formen er

ell. var timet, der (i rigsspr.) ogs. kan op-

fattes som hørende til bet. 3: ;/. Moth.TllS
ovf.) m. hensobj. (jf. bet. S.i). *Nu er Dig
timet den samme iiød.AbrahNyerRahb.11 1

.

158. „Herløv, det er en Situation!" sagde
Componisten. „Var det i min Ungdom, i 50

Deres Alder, timet mig en eneste Gang, saa

var det blevet mig, der havde componeret
Figaros BTvUnp."Ool4sehm.SF.138. Evripi-

des.Skuespii.I.(overs.l875).167. MDL. Feilb.

ogs. (dial.) svarende til bet. 3.8: Feilb.

2) refi. time sig, (nu vist kun dial.)

d. 8. 8. bet. 3,1; (tidligere) ogs. spec: forløbe

gunstigt; lykkes, (anv. upers.), det timer sig

ve\. Moth.TllS. det vil ikke time sig for ham.
smst. MDL. Feilb.

3) (i rigsspr. O, især højtid.) dep. times.
3.1) (jf. bet. 2; nu 1. br.) om begivenhed,

forhold olgn. (uden tilknyttet personbetegnelse) :

hænde; ske: indtræffe; ogs.: være at

(fore)finde. *I Sol og Maane skal times
Tegn,

I

Til Banghed under hver Himmelegn,

I

Naar Himlens Kræfter røies.Orundtv.SS.
111.22. en lille venlig Kreds, saa idyllisk,

som den kan times i vore Dage i Udkanten
af en Hovedstad. sa.Br5'.379. et Forbud om
et eller andet Ondt, der vilde times i Egnen,
JHelms.G.51. *ej venter jeg selv, at saa det
vil times. Apollonios. Argonavtertoget. (overs.

1897).31. Et Par Gange timedes det, at et

fjendtligt Skib skiftede skarpe Skud med
en eller anden Kystsk&nse. PhRDam.FI.171.

om (kommende) tid(er): *Den Tid vil ogsaa
times,

I
Da vi skal tielde

|
De hvalte Konge-

sale
i
Med lysen Silkel Oehl.nelge.(1814).10.

jf.: *Det dages, det times (0: tiden skrider).

Orundtv.Idunna.(1811).153. 3.2) med (person-

betegnelse som) hensobj.; om tilskikkelse,

skæbne(vilkaar) olgn.: blive (en) til del;
vederfares; tilfalde; hænde(s); ske; ogs.

spec. (om gunstig tilskikkelse): forundes.
*Hvad kan der times os for ISiød.SalmHus.
289.1. *For Ret os times Na.a.de. Grundtv.
SS.1.244. det er en stor Ære, der times min
lille Abildgaard (o: ved kongens besøg). Ing.

P0.I.51. Smukke Sine! . . Vær forvisset,

Dem skal ikke times nogen Overlast. Pif»H.
(1855).11.207. om der end ikke var timedes
mig andet Godt paa denne B^ise. HFEw.
NielsEbbesøn.(1886).145. Det timedes hende
. . at hun maatte gaa ud med en Spand og
bede Gaardmandskonerne om Mælk. JFJens.
HF. 134. bedst som hun (0: jomfru Maria)
sad en Dag i sin lille Stue i Nazareth, var
der timedes hende noget vidunderligt. 01/
Ricard.K.4. (Jesus) begyndte at sige dem,
hvad der skulde times (1819: vederfares^

ham. Marc.l0.32(1907). Noget lykkeligere

kunde aldrig være timedes h&m. IsakDin.
FF.162. Feilb. 3.3) (jf. IL hænde 3, IIL
ske 4 og Mikkels.Ord,f.§296; nu sj. i olm.
rigsspr.) svarende til bet. 3.2, (ved særlig for-

skydning af konstruktionen) med person-

betegnelse som subj. (jf. uden tydelig adskil-

lelse ml. bet. 3.2 og 3.3: *Den tiimes Spot,

der sig et Navn
|
Med fremmed Middel

Tøver. LTid.1728.640. *Derved Menigheden
times,

I

Aaret om, en varig Jul.Grundtv.SS.

1.533. Mine Øjne . . skal (ikke) times at se

den Stund. Riget.*/$1913.6.sp.5). I . , times
da aldrig den Lvkke at omfavne Eders
Qvinder \gien.0ehl.PSkr.II.15. Blich.EB.6.

jf.: Saalænge dette Fodspor staaer tydeligt

og uforkrænket, da times (0: stedes) jeg i

ingen ¥&re.0ehl.PSkr.n.l7.
\\

(„I daglig

Tale." VSO.; „hos Landalmuen." Levin.)

spec. i forbandelser olgn. gid jeg aldrig tiimes

nogen Lvcke . , om jeg agter , , nogen Ting
meeTe.Mol.T.(1724).65'.'Sa.Si skal Du da
times en lille inykkel Blich.(1920).X.63.

Brrdahl.1.62. Gid han times Alskens Ulykker,
Foersom. Hamlet. 199. (sj.) ellipt.: gid han
times, i sa. bet. TBruun.II. 120.
Time-, i ssgr. især af L Time 6(-8);

93*
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saaledes ogs. (foruden de ndf. anførte) i flere

(især O ell. fagl.) let forstaaelige ell. mindre

br. ssgr., som Time-antal, -arbejde, -arbejds-

løn, -betalt, -fortjeneste, -information, -løn-

net, -lønning (jf. -løn^, -signal, -skifte,

-(syge)pleie, -ydelse ofl. -akse, en. (astr.)

en med verdensaksen parallel akse, hvorom
en kikkert til maaling af en stjernes (dekli-

nation og) timevinkel lader sig dreje. Sal.

XVIII.835. LuplauJ.S.88. -betaling, en.

betaling (beregnet) pr. time. LandbO.IY576.
LindskovHans.NH.199. -billet, en. billet,

der gælder 1 time; spec. (1. br.) om (omstig-

nings)billet til sporveje, bybane (i Kbh.).

PoU/»1936.13.sp.6. Kbh.sNærtrafik.DSB.fgyl-

digfra ^*/iol945J.28. -br«et, et. (især foræld.)

^ bræt med timetal og en (efter timeglas-

set) indstillelig viser (jf. Logbrætj. Amberg.

VSO. MO. -bøn, en. (især katolsk-kirk.)

bøn (andagt), der holdes hver time ell. til be-

stemte tider (timer); tidebøn. Amberg. *En
Klokke kalder med sit klare Mæle

|
til Time-

bøn i høje Stoleiader. Jørg.B.104. de kano-

niske Timebønner — Horæ canonicæ. sa.i2J5.

48. -cirkel, en. (jf. -kreds 1; astr., ^)
en med himmelkuglens ækvator parallel cirkel,

hvorpaa en stjernes timevinkel maales; (tid-

ligere) ogs. d. s. s. Deklinationscirkel (jf.

Bugge.Astr.l5. Harboe.MarO. VSO.). LTid.
1729.78. Sal*XXY754. -dag, en. (glda.

tijmæ dagh, oldn. timadagr, af timi, tid,

lykke; foræld., arkais.) lykkelig dag; i talem.

tirsdag er timedag (efter PLaale.nr.365;

jf. smst.lI.Ul. Dania.IX.61). CBernh.NF.
X.267.
Timeglas, et. ['ti'maiglas] flt. d. s.

(Holb.Ep.IV.459) ell. (nu ikke i rigsspr.)

-se (smst.). {ænyd. d. s.; jf. Glas 2.3 og

Stundeglas)

I) en især tidligere anvendt tidsmaaler,
bestaaende af to tragtformede glasbehol-
dere, der vender spidserne mod hinanden og

er forbundne ved en snæver aabning, hvor-

igennem fint sand (jf. Sand sp.707^*^ og

Sandskorn slutn.), ogs. vand (jf. Pflug.DP.
473. Schytte.IR.V402. sml. Vandur^ olgn.,

i løbet af en vis tid (i alm. (en del af) en
time; jf.

V^, Time GleiS.Cit.l703.(JensSør.

11.37); se ogs. bet. B) løber fra den ene be-

holder til den anden, hvorefter glasset kan
vendes til ny tidsmaaling (anv. til søs (jf.

Logglas^, af præsten paa prædikestolen (jf.

Feilb.), ved ægkogning olgn.); sandur; glas

(2.3); alm. i forb. som timeglasset løber
(ud) (se II. løbe 41.4^, rinder (ud) (jf.

III. rinde 3.2^, er udløbet, udrundet,
(nu næppe br.:) rundet af ell. afrundet
(VSO.VR130) olgn. I.l) i egl. bet. et Time-
glas som nesten er udTunden. LTid.1728.634.
SøLex.(1808). Prædikestolen med Timeglas
Tpa.a..Oehl.Fr.23. *paa Pulten . . staaer Time-
glasset med Sa.nd.Ing.RSE.VI.83. TroelsL.*

11.324. Jeg har fundet et rustent Timeglas
. . Sandet rinder saa fint og sagte, og imedens

gaar Tiden. KMich.LM.165. jf. bet. l.a: saa
snart Timeglasset . . var udløbet, skulde han
blive henietted. Reiser.IV534.

\\ (jf. bet. 1.'^)

som dødens attribut. *Han selv (o: døden),
hans Lee og Timeglas

|
Er kastet pænt paa

Børen. Drachm.D.33. KMads.NM.102.
\\ (jf.

bet. 2) i sammenligninger. Fru P. var en
grandios Personlighed . . med Talje som et

Timeglas. ORung.PS.180. TidensKvinder.'/i

10 1930.14. 1.2) (jf. Glas 2.8; O, især højlid.,

poet.) billedl., i udtryk for tidens, menneske-
livets hensvinden. han mærkede sit Tiime-
glas at være udrundet. Holb.Hh.1.28. *vi alle

seer med Gru | Vort Timeglas udrundet.
Grundtv.Festps.50. Livets Væld er i mit
Bryst fortørret,

|
Og snart mit Timeglas til

Ende rinder. Hauch.SK.90. Timeglasset løber
nu for ham, som for den øvrige Menneske-
slægt. (?t/J&./.295. Tak, lille Mor — jeg faar

20 nok Brug for din Støtte . . Det aner
mig, at Timeglasset er vendt. Brodersen.L.97.
Hans Timeglas var udrundet. BucM.i?o6in-
son.(1920).154. jf. bet. 2: under Tallet paa
de Aar, hun leved,

(
Var (paa gravstenen)

Timeglasset omvendt malet af.PalM.AdamH.
11.104.

2) ting af form som et timeglas (1).

At skrive (o: tegne) Timeglas paa Sengen
(s: paa sengens træværk), er ikke tilraadeligt.

30 Thiele.III.43 (jf. ovf. 1. 4). \\ 4^ d. s. s. Svale-

skinne. Funch.MarO.1.2. OrdbS.
\\ 4^ ^v^-^-

ste del af visse sømærker. Scheller.MarO.
\\

(haandarb.) om mønster paa stoffer, haand-
arbejder olgn. Amagerdragter. 44. 262. Berl

Haandarb.III.253.

3) (nu næppe br.) som tidsmaal: d. s. s.

Glas 3. de udkastede Blyet, og fandt i et

halv ^Timeglas 7V, Fayn. Reiser.II.267.

Timeglas-, i ssgr., især (jf. Timeglas 2)

40 om hvad der i form minder om et timeglas (1).

-flag, et. A^ signalflag, hvori to diagonale

linier danner to (mørke) trekanter. Harboe.

MarO.357. -hæl, en. (haandarb.) om form
for strømpehæl, se SyStrikkeB.256. -ka-
raffel, en. (1. br.) om kluk-, stolpeflaske.

-karaffe : JVJens.HF.67. -maTe, en. (med.)

om en ved arsammentrækning olgn. dannet

tvedelt mavesæk. VoreSygd.III.141.152.273.
-mærke, et. (jf. Timeglas 2) spec. (jærnb.)

50 om et særligt signal ved banelinien. JernbaneT.
^'/iil936.9.sp.l.

Time-hjal, et. (jf. Minuthjul samt

Slaghjul 1; ur.) urhjul, hvormed timeviseren

(gennem timerøret) er fast forbunden. vAph.

(1759). Ursin.Uhre.(1843).32. Urmageri.81.

SaVXXIV311. -klokke, en. {ænyd. glda.

d. s.; nu 1. br.) I) (slag)klokke, der slaar

timeslag. AarbFrborg.1934.70. 2) [I.8.2] skole-

klokke, hvormed der ringes ud og ind. EvBl.

io*/il913.1.sp.l. -kreds, en. (nu sj.) I)

(astr.) d. s. s. -cirkel. Amberg. VSO. 2)

kreds, hvorpaa timetallene er ansatte. MO.
D&H. -kørsel, en. spec. om kørsel med
timebetaling ell. (især jærnb.) kørsel med tog
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(biler osv.), der ajgaat med en times mellem-

rum. Kystbanen vil . . faa Timekørsel.Jern-
baneT.^*U1935.2.sp.3. -lang^, adj. som varer

en time ell. flere timer; især: som varer over-

maade ell. alt for længe. Amberg. MO. (Dis-

raeli) holdt . . en timelang Tale. Brandes.

IX.360. et timelangt Blund. Pont.LP.VIII.

2S.
II (jf. -længej GP som adv.: timelangt

ell. (sj.) timelang (Bang.F.93), fiere timer

(igennem); i timevis. *det kan for Øret ringe lo

I
Timelangt, men ganske smaat. Grund^v.

Dansk.lV.552. Sommerdage kunde han sidde

timelangt i en Baad . . og blot lade Van-
det strømme mellem sine Fingie. Bjarnhof.
ÅlenhversinVej.(1932).121.

timelig, adj. ['ti'mali] (f timmelig.
Holb.DH.1.347. jf. betimmelig u. betimelig).

{ænyd. glda. d. s., æda. (adv.) timlæk, ty-

mæUc, i rette tid (Harp.Kr.54.125), sv. tim-

lig, no. timelig, oldn. tfmaligr, oeng. (adv.) 20

timlice, tidlig, snart; af I. Time; jf. tidlig 1)
I) ^tP, især relig.) til I. Time 1: som hører

til tiden, hører til i tiden (mods. evigheden);

som vedrører menneskenes jordiske
tilværelse, livet her paa jorden; jor-
disk (1), m. bibet. af forkrænkelighed, for-

gængelighed; ogs.: verdslig. I.l) i al alm.

de synlige (ting) ere timelige, men de usyn-
lige ere evige. 2Cor.4.18. Velde og VijBdom
og timelig Æie. Kingo. SS. 111. 234. enhver 30

(maa) ansee Friheden for en af de stør-

ste timelige Lyksa.]ighedeT.Ew.(1914).n:253.
Timeligt er, hvad du ser, | Evigt, hvad det
ligneT.Grundtv.SS.lY290. Et saadant Øje-

blik er . . kort og timeligt som Øieblikket

er det. Kierk.lY 188. de timelige Goder.
Katek.§18. dette timelige Ijewned. Alterbog.

429. efter saaledes at have delt de Timeliges

(0: de jordiske menneskers) Kaar vender
(Jesus) tilbage til sin evige Herlighed. £foi- 40

stein.GM.17. det timelige liv, se Liv 3.3.

ens timelige vel ell. velfærd, se Vel,

Velfærd. 1.2) (jf. Timelighed; i forb. det
timelige olgn. Guds Velgierninger . . be-
viiste i det Timelige saavel som Aandelige.
Borrebye.TF.797. det Hånd eyede af det
Timelige (0: jordisk gods). RasmWinth.S.26.
alt Endeligt og Timeligt er glemt, kun det
Evige bliver tUbaige.Kierk. 1.411. Hans Tan-
ker hænge for meget ved det Timelige. VSO. 50

II
spec. om et menneskes jordiske tilværelse

(og hvad dertil hører), i udtryk for fore-

staaende ell. indtrædende endeligt. Bispen . .

laa (under en løbskkørsel) i Vognen og havde
gjort op med det timelige. Elkjær.RK.84.
navnlig i udtr. forlade det ell. (sjældnere)

dette (LTid.1736.624) timelige, dø. Fru
Mette forlod det Timelige, just som hun
var i Begreb med, andengang at bortgive
Datterens llå&nd.Blich.(1920).V11.79. Sved- 60

strup.EO.l1.167.

2) (nu ikke i alm. rigsspr.) til I. Time 2.1

:

som er knyttet til (sker i) den rette tid, det

rette øjeblik; rettidig; betimelig (1); spec:

passelig; gunstig. Moth.TllS. Skulle nu
Hr. Rector finde timelig begge deele til mig
at addressere, saa vil ieg alle omstændig-
heder nøje o\exve\e.Cit.l736.(Falsteriana.

17). navnlig i forb. timelig (OecMag.ll.
124) ell. (især) timeligt vejrlig. Veyer-
liget (var) meget timeligt. Slange.ChrlV203.
giv os naadig Regn . . og timeligt Vejrlig.

Alterbog.429.

3) (svarende til daglig 2.i og 3.1 ; sj.) til

I. Time 6: som finder sted ell. hører til

(næsten) hver time (af dagen). Baronen
fremtog (sit) Gulduhr . . og gav sig til at
gnide (det med) sit Lommetørklæde . .

dette (var hans) eneste daglige eller snarere

timeUge Bestilling. Blich.(1920).XXlV155.
\\

som adv.: (for) hver time (ell. næsten hver

time), det er en Ting, jeg . . daglig, timelig,

og øjeblikkelig bliver mere og mere bekiendt
med. Rahb.Tilsk.1801.466.

Timelis-hed, en. ([3, især relig.) til

timelig 1: den til jordelivet hørende (begræn-

sede) tilværelse (med hvad dertil hører); det

timelige; tiden (4.4) (mods. Evighed 2);
især i best. f. skiøndt vort Øie her i Timelig-

heden aldrig skal see dig. Mynst.Betr.il.374.
*Naar Evigheden stiger

|
Af Timeligheds

Gi&\.lng.RSE.V11.87. (han er) et Timelig-

hedens Barn, for hvem det Evige ikke er.

Kierk.lV.146. i Jesus ser (vi) det ubetingede
indenfor Tiraelighedens og Historiens Græn-
ser. ZrorMp.L.253. jf. timelig l.a slutn.: (han)
rakker rundt som Distriktslæge og hjælper
Bønder ud og ind af Timeligheden. £^Lars.
(Tilsk.1920.1.54).

Time-linie, en. (nu 1. br.) timestreg

(paa en solskive (2)). OecMag.Vl1.257. VSO.
MO. -længe, adv. (Q), 1. br.) timelangt.

H. stod hver Dag timelænge ved dette Vindu.

CDangaard. Kultur. (1905). 319. det kunde
sommetider vare timelænge, før Smørret
viste sig. Aakj.BT.150. sa.FDD.43. -lærer,
en. [L8.a] lærer, der giver timer (lever af

timeundervisning), især som (endnu) ikke fast

ansat lærer ved en skole olgn. Faste Lærere:
Katechet J., og Sproglærer V Desuden 8
Timelærere. Mynst.Vis.1.91. Timelærer var og
blev han. Han havde ikke faaet sig nogen
Embedsexamen . . var nødt til at informere
for at leve.Tops.SF.133. SvLa.M.38. Skole-

progr. Aalborg. 1945. 5. -lærerinde, en.

[I.8.a] kvindelig timelærer. VSO. OjpI.GD.128.

Skoleprogr.Aalborg.1945.5. -læsning, en.

spec. [L8.2] (nu 1. br.) om timeundervisning.

Adams hele Existents
| . . ved Timelæs-

ning (PalM.AdamH.1.190: Underviisning^
blev betrygget. PalM.AdamH.*l.(1873).183.
Tops.SF.71. om universitetstime, der bestaar

i tekstgennemgang: EBrand.Br.il.313. -løn,
en. [L8] løn (beregnet) pr. time (mods. fast

løn. Akkord-, Stykløn). OBang.S.9. Ma-
lerfaget.fl935J.273. -observation, en.

(astr.) observation, der foretages med en times

mellemrum. Sal.*XXIII.485. -penge, pi.
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[1.8] (jf. Dagpenge 1; emb.) betaling, godt-

gørelse (især for ekstraarbejde, tjeneste uden
for hjemstedet), beregnet efter hver anvendt

(paabegyndt) time. Pl.*U1813.§8(se u. Ros-
penge;. DSB.OrdreC.1.88. LovNr.98*'U19M.
§808. -peter, en. (talespr., nu næppe br.)

lejetjener, der lejes (betales) timevis, (han)
forklædte sin Time-Peter som Lakai, i Man-
gel af en virkelig Tjener med anstændige
Hænder. CBernh.NF.XIII. 237. SvendJyde.
HverdagsSkiz2er.(1870).257. -pisker, en.

[1.8.2] (jf. Pisker l.i; 1. br.) spøg. (nedsæt.)

betegnelse for en (skole)lærer (der underviser

time efter time). Schand.Stillelivs-Folk.(1889).

237. -plan, en. (jf. -seddel, -skema, -tabel,

-tavle; plan for en virksomheds systematiske

ordning i en række af timer, han levede eftej;

Timeplan. LeckFischer.Ka.lll. \\ især [1.8.2]

(skol.) om plan for en skoles undervisning

med ordnet fordeling af fagene (og lærer-

kræfterne) over ugens timer. Han lægger

Timeplan — han bestemmer Skolebøger.

EBrand.Brud.34. AxDam.F0.18. Tysk og
engelsk lærte man i Skolen •— fordi man ikke

kunde blive fri for at lære det — det stod

paa Timeplanen. JSwcM.SP.iSP. -rose, en.

(jf. -viser 2; 1. br.) ^ plante af slægten

Hibiscus L. (hvis blomst har meget kortvarig

blomstring; jf. Tretimersblomst. BotTidsskr.

XXn.122). Eave-Avis.1844.68. -rør, et.

(jf. Minutrør; ur.) et med timehjulet fast

forbundet rør, som bærer timeviseren (og som
frit omslutter minuthjulets aksel). Ursin.Uhre.

(1843).32. SaVXXIY.311.
times, V. se II. time (3).

Time-seddel, en. (jf. -plan, -skemaj
seddel med angivelse af en times ell. især en

række timers bestemmelse ell. anvendelse.
||

(foræld.) en af postmesteren udstedt anvis-

ning paa en postrutes gennemførelse (med
angivelse af vejen, afstandene, ankomsttiderne

olgn.). De Kgl. Brevposter skal . . befordres

i den Tid, de dermed følgende Timesedler

\id\ise.Forordn.*''/il804.§30.(dagvogns-)Knd-

sken forlangte sin Timeseddel . . han saae

paa den, for at vide hvilken Port han skulde

ud a.i.CBernh.NF.III.279. Schand.0.1.75.
AarbHolbæk.1940.31.

\\
[I.8.2] seddel med

angivelse af (en lærers) undervisningstimer;

timeplan; timeskema. Winth.IX.212. Levin.

Et nødvendigt og populært Led i Time-
sedlen er Gymnastikken. BerlIllTid.''U1934.

1. spec. (gym., skol.) om (skreven) plan for

en gymnastiktimes øvelser: Gymn.1.16.
\\

nu især (0) om arbejdsseddel med angivelse

af arbejdstiden (klokkeslæt ell. timetal), ar-

bejdets art olgn. FagOSnedk. DaEngTeknO.
-skema, et. [1.8(2)] (jf. -plan; især fagl.)

skema over arbejds-, øvelses-, undervisnings-

timer. Timeskema til Ankers, Timeskema til

Søs. Bardenfl.Søm.II.164. HansPovls.LB.45.
-slag, et. et urs (ell. en timeklokkes) slag,

der angiver en times afslutning; heltimeslag.

Jernskæg.D.44. et Uhr . . som slog Time-

Slng.LTid.1735.414. et Stueuhr, hvori en
Giøg, der bevægedes ved Mechanisme, kom
frem hver Gang Timeslagene lød. Hauch.
GM.13. Klangfuldt syngende slog Slottets

Uhre fire Kvarterslag, saa ti stærkere endnu
fuldere rungende Timeslag. /Sc/iand./i^.^. Nat-
ten er lang for den, der skal tælle Time-
slagene. £^i&wnÆ.*S'.65. ved tidsangivelse: Hver
Aften, hver Morgen, hvert Timeslag, lyder

10 det for hans Øre: „endnu er det Tid."

FGuldb.SS.1.293. -snegl, en. (jf. -staf og
Kvartersnegl; ur.) snegl (2.6) (i repeter-

værk), der bestemmer timeslagenes antal.

Ursin.Uhre.(1843).126. -staf, en. (jf. -snegl;

ur.) en med (12) indsnit forsynet kant paa
et hjul (i et urs slagværk), der bestemmer
timeslagenes antal. Urmageri.81. -staT, en.

(sj.) d. s. s. -stok. D&H. -s-tid, en. se

1. Time 6.4. -stok, en. (jf. -stav; nu sj.)

20 lille stav ell. støtte, hvorpaa en solviser er

anbragt. Amberg. VSO. MO. D&H. -streg,
en. (jf. -linie; inddelingsstreg, der paa en
urskive, en solskive olgn. angiver de fulde

timer. 2Kg.20.11(se u. IL Streg 2.3;. VSO.
NordConvLex.Y.333. -tabel, en. [1.8(2)] (jf.

-tavle; mindre br.) timeplan; timeskema,

(den hellige Benedikt krævede) fast Dags-
orden og strængt overholdt Timetabel, ./ørgr.

Liv.IY.98. for (skole)lærer ell. elev: Mynst.

30 (Hjort.B.1.116). Bang.DuF.26. -tal, et.

I) antal af timer. *Vækkeuret stjæler
|

minutvis Nattens Timetal. KBecker.S.III.72.

især (navnlig skol.) til I.Time 8(2): (jeg)

havde fuldt Timetal, 36 Timer ugentlig.

KBokkenh.lJ.207 . det normerede Timetal.

YorUngdom.1937138.249. \\ i timetal, (nu
mindre br.) i timevis (I.3). YSO. MO. Kræf-
terne svandt i Timetal. JPJac./7.425. 2) tal

(ciffer), der angiver fuld time (spec: paa
40 urskive). YSO. MO. Bang.S.280. DaEng

TeknO. -tavle, en. [1.8(2)] (1. br.) (skreven,

trykt) timeplan; timeskema, -tabel. Dagbl.*ft

1871.1.sp.3. HjælpeO. -top, en. (foræld.)

snurretop (som kan løbe næsten en time?).

det er en daarlig Orden, der er forbunden
med saadan en Uro. Det er jo utaaleligt at

see, hvordan du farer omkring som en Time-
top. Gylb.XI.229. -undervisning, en.

[1. 8.2] (jf. -læsning; især skol.) (en privat-

50 ell. timelærers) undervisning, som gives og

betales timevis; i forb. som give, tage, leve

af timeundervisning olgn. Rask.Br.1.4. Yilh

And.Litt.II.879. -vinkel, en. (astr.) vin-

kel ml. en stjernes deklinationscirkel og meri-

dianen, maalt paa himmelkuglens ækvator fra

meridianen mod vest. Skoleprogr.Metropolitan-

skolen.1821.7. Scheller.MarO. -vis, adv. (og

adj., subst.). 1) (mi især m) i udtryk for

beregning, fordeling efter (antal af) timer.

60 l.l) for ell. med hver time; fra time til time;

time efter time; hver time. (de) see deres Ind-

komster timeviis at formindskes. Tt/iKn.///.

284. Timeviis indløb der Efterretninger om
Folkets ExcesseT.CBernh.NF.XIII.95. (pe-
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rioder, der) senere kun viste sig dage og
timevis, Viggo Christiansen. Chr. VIPs sinds-

sygdom. (1906J. 56. jf. bet. 2.1 : snart et Sel-

skab talte høit paa Gaden,
| Og snart en

Vægters melancholske Raab
|
Tilintetgjorde

timeviis mit Haab (om rolig søvn).Er2.AG.
22. til I. Time 8.2: Han underviser timeviis.

VSO. At have, at betale en Lærer timeviis.

MO. 1.2) som adj.: indtrædende timevis (l.l).

vi (kan) næsten bemærke (blomster-JSkudde-
nes timevise Forlængelse. fiente.i9igf.4fO. Stue-

uhrets eensformige Tikken, der kun afbrødes

af dets timevise Slag. Bergs.PP.74. 1.3) (jf.

-tal 1 slutn.) som subst., i forb. i timevis,
d. s. s. bet. 1.1. * Kaner holdt til hyre,

|
Og

var i Kiøbenhavn at faae i Timeviis. Pra/iL

ST.II.105. Den første (informator) kom til

mig 1734 i Timeviis, da jeg var i slette Aar.
Suhm.(Rahb.Min.l787.in.222). 2) sorn ud-
tryk for (lang) varighed. 2.1) i flere ell. mange
timer; fiere ell. mange timer igennem; time

efter time; overmaade længe. Saa sad hun
Time efter Time, stirrende mod Mørket og
Augustnattens Stjerneskud . . Timevis laa

hun ogsaa i sit Kammer om Natten, glad
ved blot at ligge her vaagen. Bang.F.75.
(hun) nuslede med Kamme . . og Børster— det kunde hun gøre timevis. sa.UA.140.
KaiHolb.Zn.il. 2.2) (mindre br.) som adj.:

som varer i flere ell. mange timer. Bogelskere
er . . lidt ubeslutsomme at dømme efter

deres timevise Ophold i (bogladen). [JacPa-
ludan.J Mit Kaktusvindu. (1944). 70. ubøjet:

under den timevis Kørsel, sa. TS. 65. 2.3)

som subst., i forb. i timevis, d. s. s. bet. 2.1.

Sd:B. hun kunde sidde i Timevis stille og
sløve. AHenningsen. PD. 58. IsakDin. FF. 89.

-viser, en. I) (jf. Minut-, Sekundviser;
især ur.) (den lille) viser, der paa et ur an-
giver timerne(s gang). vAph.(1764). Landsby-
kirke-Uhre, der ikkun have Timeviser. Z7rsin.

Uhre.(1843).5. Ing.EF.V 131(se m. Minut-
viser^, en Timeviser (kan) aldrig . . vise saa
nøiagtigt som en Wmutviser. Kierk.P.II.168.
Sal.*XXIV311.

II (jf. bet. 2) i sammenligning
ell. billedl. Bredahl.1.58. *Aaen ghder fra Bro
til Bro

I

saa stille som en Timeviser. Ber^-
8tedt.III.22. om person: Paa Slaget seks ind-

fandt Adjunkt Hammer sig . , For denne
levende Timeviser var det den ottende Døds-
synd ikke at passe Klokkeslettet. Ponf.ilft.

151. 2) (nu næppe br.) 2( d. s. s. -rose.

Hempel. Flora. (1834). 109. Kjærbøll. FB. 222.

-SBgf et. (foræld.) gammeldags lommeur af
oval form. CBernh.NF.IX.108. Den gi. By.
1928-29.81.

Timian, en. ['tim'i(|)an. titmi(|)an]

(tidligere ogs. T(h)ymlan. Clitau.PT.195.
Staffeldt.6. Hrz.D.I.153. — dial. Tlmme(r)-
Jan. C Hans. F. 289. Thorsen. 60. UfF. jf.

Feilb.). flt. d. s. ^vilde Timian. AchtonFriis.

DØ.II1.281) ell. -'er. (ænyd. timian, thy-
mian, sv. timjan; gennem ty. thimian, thy-
mian fra mlat. thymiama, af gr. thymfama,

røgelse (jf. got. J)ymiamaj, til lat. thymus,
gr. th^mos, timian (jf. eng. thymej, besl. m.
lat. fumus, røg) ^ læbeblomstret plante
af slægten Thymus L. (mynte-gruppen) , der

forekommer vildtvoksende (jf. jomfru Maries
sengehalm u. Marie 2) ell. dyrket (jf. Have-
timianj og anvendes som krydderplante ved
madlavning (jf. Pølseurtj ell. officinelt (jf.
Timia.nolie).JTusch.242.345. en Visk timian.

{q Kogeb.(1731).76. Duft fra den vilde Ti-

mian. HCAnd. (1919). IV. 210. Warm.Frøpl.
401. Nutids Mad.' (1936). 392. Timian-,
i ssgr. (ogs. Timians-, jf. VSO. samt u.

Timian-egn, -olie, -snerre ndf.). fx. Timian-
bed, -blad, -snaps, -stilk (se u. Stilk 1),

-udtræk ofl. -egn, en. (dial.) om den jyd-

ske hedeegn (hvor timian er alm.). Ti-
mians-: Blich.(1920).XX.15. Etlar.Eede-

manden.(1840).132. Feilb. -olie, en. (apot.)

20 æterisk olie af (blomstrende have)timian. Pa-
num.594. Nytteplanter.335. Timians-: VSO.
-pil, en. 2( dværgpilen Salix serpyllifolia

Scop., hvis blade minder om timian. Berl
HaveL.III.51. -saft, en. (apot.) hostesaft

med udtræk af timian. Nytteplanter.335.

-snerre, en. (nu ikke i rigsspr.) 2( navn
paa forsk, vandplanter, navnlig grønalgen

kransnaal, Chara (dens skarpe lugt kan
minde om timian, sideskuddenes kransstilling

30 om snerre). Timians-: JTusch.56.
||

(dial.)

vandkrans, Zannichellia palustris L. smst.266.

-timig, adj. {af I. Time 6(4); nu næppe
br.} som varer et vist (ved 1. ssg.-led an-
givet) antal timer, et 24 tiraigt Forhør,

'Cit.l838.(Bornh.Samlinger.XVII.(1926)Jll.

jf. smjt.99J.

Ti-mile-, t ssgr. (1. br.) anv. paa lign.

maade som Syvmile-; fx.: 10 Mile Støv-
ler, £^C4nd.Bret;c,/,i6.32.

timmelig;, adj. se timelig.

Timmejan, en, se Timian.

I. t Timmer, et. flt. d. s. (ænyd. tim-

mer, tømmer, sv. timmer, oldn. (glno.)

timbr, ty. zimmer (mnt. timmer, timberj,

holl. timmer, eng. timber; muligvis opr.:

saa mange skind, som indesluttedes ml. to

(tømmer)brædder, paa hvilken maade man
tidligere transporterede skind og pelsværk;

jf. III. Simmer; egl. sa. ord som Tømmer
50 (jf. Fruentimmer 03 Kvinde-, Mandstimmerj;

jf. i sa. bet. ældre eng. tavelin, egl.: tavle,

bræt; sml. I. Tavle 3.8 sluin. og Timmer-
skind) T et vist antal huder ell. skind,
især 40 stk.; simmer. Timmer, bemerker i

Peltshandelen, en Pakke af 4 Degger, eller

20 PeiT.KiøbmSyst.II.75.

II. Timmer, et. se Tømmer.
Timmerjan, en. se Timian.

Timmer-skind, et. ['temar-J (jf.

60 Knæling 2, Smask(e); maaske til I. Timmer;
fagl.) især i flt., om smaa lammeskind (skind

af ufødte ell. nyfødte lam). AalborgStifts-

tidendc.'*U1925.8.8p.6.

Timothé, en, [timo'te*] (ogs. Timo-
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thei [timo'tai'] JTusch.165. HistBot.I.Ol.

spee. i ssgr. Timotheigræs (s. d.). — dial.

ogs. Ti'moteum, Ti'moti ofl. JTusch.324.
FrGrundtv.LK.239. SjællBond.103. „Thimo-
ty."Rostr.Flora.^(1860).15. jf. Feilb. samt
Timotigræs u. Timothégræsj, {sv. timotej,

no. timotei (og timotij, ty. timothei, eng.

timothy; egl. forkortelse af Timothé-, Timo-
theigræs, ty. tiraotheigras, eng. timothy
grass, opkaldt efter dansk-amerikaneren Timo-
thy Hansen, som i 18. aarh. indførte planten
til Europa (England); især landbr.) 2( græs-

arten eng-rottehale, Phleum pratense L.

Rostr.Flora.'(1878).34. LandbO.IY.99. Frem.
DN.259. Rajgræs og Thimoté blomstrer.

SophClauss.Foraarstaler.(1927).86. Timo-
thé-flne, en. (sool.) fluen Cleigastra flavi-

pes (der lægger sine æg paa timothé). LandbO.
IY.576. SRostr.LS.201. -græs, et. 2( d. s. s.

Timothé. Meyer. JVJens.M.1.28. Feilb. Ti-
motheigræs: Blich.(1920).XXII.51. Lan-
ge. Flora.^ (1851). 54. Saaby.'' tidligere (ell.

dial.) ogs.: Thimotigræs. Blich.(1920).XXII.
238. JTusch. 165. (sj.:) Timotheus - Græs.
Meyer.* -vikler, en. (zool.) natsværmeren
Tortrix paleana, der især lever paa timothé.

LandbO.IY.576. SRostr.LS.139.
I. Timse, en. ['temsa] Høysg.AG.37.

(ogs. Tims, Tems(e), et (UfF.) ell. (olm.)
en. OeconJourn.1757.646.935. UfF. jf. Moth.
T116. MDL. Feilb.). flt. -r. (fra nt. tims,

tems(e) (mnt. temes^ ell. holl. teems, jf. eng.

temse; nu dial.) fin sigte (haar-, haand-
sigte) ell. fint sold. (man) sier (urteafkoget)

igiennem en Tims. OeconJourn.1757.935. Hof-
manBang. OdenseAmt. (1843). 541. Aakj. SY.
VIII.18. Feilb. UfF. i en mølle: Kornet
(rystes) ned i Kvernhullet, den lange graa
Timse vender sig med mølagtige Bevægelser
om sig selv i sit Sksih. JYJens.My.III.146.
sa.Møllen.(1944).16. II. timse, v. ['temsa]

(ogs. temse. Cit.ca.l720.(Krist.GamleRaad.

(1922).109). jf. Moth.TlU. Feilb. UfF.).
-ede. {penyd. d. s.; fra nt. tirasen, temsen
(mnt. temesen^ ell. holl. teemsen; nu dial.)

sigte med en timse (I). Moth.T116. Melet . .

„timses" . . til Sigtekage over Dejtruget.
Feilb.BL.71. (mølleren) timsede Sigtemel og
skallede Byg. JYJens.My.III.136. Feilb.

||

timset mel, brød olgn. Nysted.Rhetor.39.

Aagaard.TL.145. RibeAmt.1913.523.
I. Tin, et. [ten] tin. Høysg.AG.138.

best. /. -net ['ten'ai] uden flt. (glda. teen,

sv. tenn, no. tinn, oldn. tin, eng., oeng.,

mnt. d. s., nht. zinn; oprindelse uvis) navn
paa et sølvhvidt, glinsende, metallig-
nende grundstof (metalloid), bl. a. brugt

til stanniol, hvidblik, kunstgenstande og (især

tidligere) service (tallerkener, fade, kander
osv.); Stannum; som 2. led af ssgr. ogs. om
blanding, legering, der indeholder tin (jf.
Lodde-, Prøve-, Sneltin^. 4Mos.31.22. der er

dog nogen forskiel paa en Kandstøber og
en lompen Blye-Tækker . . ligesom imellem

Tin ogB\ye.Holb.Bars.II.5. Brunnich.M.259.
Christ.Kemi.145. i forb. m. attrib. adj.: Til

venstre er der ogsaa Træer, og Himlen
glimter over det hele som anløbet Tin.

LaurPetersen.Mennesker.(1891).81. en blaa
Glasvase . . med store, paasatte Blomster af

hamret Tin. JesperEw.PF.83. engelsk tin,

se II. engelsk 3.
||

(sj., poet.) m. ubest. art.,

om stykke ell. lag af tin. *Som et Tin slutter

10 Barkbrynjen stramt om min (o: bøgens)

Aim.Holstein.Æ.46.
||

(især fagl.) om gen-

stande af tin; tintøj. spise paa Tia.YSO.
*der er Tin paa Skænken. Bartrums.JY82.

II. Tin, en, et. se I. Tind.

Tin-, i ssgr. (især fagl.) af I. Tin, fx.

(foruden de ndf. medtagne) Tin-aare, -affald,

-agtig, -amalgam, -barre, -(bjerg)værk, -erts,

-filspaan, -forbindelse, -gang (jf. Gang 8.ij,

-grube, -handel, -handler, -holdig(hed), -lag,

20 -(bly-, -kobber-, -zink-)legering, -malm, -mine,

-opløsning, -produktion, -pulver og beteg-

nelser for brugsgenstande af tin som Tin-

bæger, -daase, -fad, -fiskekrog, -kapsel, -kar,

-kiste, -laag, -mønt, -plade, -potte, -sag(er),

-skaal, -ske, -stob, -vare(r) ;
(sj.) i betegnelser

for vaaben af tin, der er bløde, ikke dur, som
Tin-daggert (Høysg.lPr.13); (1. br.) i adj.,

der hentyder til tinnets farve (ofte brugt om
blik, øjne), som tin-blaa, -blank, jf. -graa.

30 -aske, en. (jf. -ilt ; kem.) et ved forbrænding

af tin dannet stof (amorft tinsyreanhydrid), der

bruges som poleringsmiddel ved fremstilling af

mælkeglas, emaille og uigennemsigtig glasur.

vAph.(1759). Thaulow.M.1.387. -bejdse,
en. (fagl.) bejdse (som fx. tinsalt), der inde-

holder tin. Manufaet. (1872). 267. Hage.' 882.

-blad, et. (fagl., foræld.) d. s. s. -blik. vAph.
Chym.1.463. YSO. D&H. -blik, et. (fagl.)

tinfolie; stanniol. vAph.(1764). VareL.*796.

40 t -blomster, et. blomst (4.i) af tinilte.

YSO. MO. -bronze, en. (fagl.) bronze (I.l),

der indeholder kobber og tin. SophMiill.YO.
257. Møbelsnedkeri.[1937J.102. -bryllup,
et. (sj.) (fest i anledning af) et ægtepars

10-aars bryllupsdag. BerlTid.^*'ia944.Aft.8.

sp.2.

I. Tind, en ell. (i let. 2) et. (ogs. Tin
(m. lang vokal). Feilb. AarbFrborg.1920.98. jf.

Forketinerne. Yejrup.KM.148. Tinde. vAph.

50 (1759). jf. MDL. Esp.353 samt Harvetinde

u. Harvetand. — vist kun i bet. 2 Tint,

en (Moth.T121) ell. et. Adr."/il762.sp.3.

Junge. SjællBond.107. se ogs. u. bet. 2). flt.

-er (i bet. 1: Feilb. Yejrup.KM.148. jf. YSO.)
ell. d. s. (i bet. 1: Feilb.; i bet. 2: Junge.

AarbFrborg.1938.212. se ogs. u. bet. 2) ell.

t -e (Gram.Nucleus.256). (ænyd. tind, sv.

tinne, no. tind, oldn. tindr, eng. tine (oeng.

tind^ nt. tinn, tind, tint, mnt. tinde, oht.

60 zint; sa. ord som ell. sideform til ^II.Tind

og) I. Tinde; en anden afl. foreligger i ty.

zinke(n), se II. Sinke || i bet. 2 maaske vbs.

fil IV. tinde
i|
nu kun dial.) I) spids, od,

tand paa redskaber som harve, rive,



1489 Tind tinde 1490

fork, hegle, gaffel, pen. MDL. Esp.353.
Feilb. jf. Harvetind(e), Hegle-, Rivetind
samt sp. 1488". \\ om tand paa kam. Gram.
Nucleus.256. 2) en gang harvning af et

jordstykke; enkelt overgang (1) med harven.

Fleischer.AK.96. Dersom Havren er ned-
bragt med Plov eller Extirpator, saa skal

det være gavnligt, at give den et Par Tindt
med en let lia.ive.JensChrJensen.Etvelind-

rettetLandhrug.(1842).209. e Jord skal ha'

et Tind mei.Kok.DFspr.I.401. Frøet fik saa
en Nedharvning med et tæt Tind af Dansk-
harven. AarbKbhAmt.1930.41.
II._Tind, en. se I. Tinde.

Tind-, i ssgr. se Tinde-.

I. Tinde, en. ['tena] flt. -r. (nu kun
poet. Tind. [ten'J Bagges.L.II.325. Grundtv.
PS.Y88. PalM.III.225. Sal. II1. 38. Friis-

Møll.Ind.95. jf. VSO. MO.; hertil flt. -er

(Holst.R.) ell. (nu næppe hr.) -e (Rahb.Fort.

11.372)). {ænyd. tinde, tinge (i let. 1-2j, glda.

tindh i bet. 1 (Brandt.RD.II.76), flt. thinnæ
(Kalk.IV.389), tinner (Mand.37), oldn. tindr

(i bet. 2), mnt. tinne (i bet. 1), nht. zinne (i

bet. 1); vistnok forsk, afledninger, der staar i

aflydsforhold til stammen i I. Tand; egl, sa.

ord som I. Tind || t nyda. synes ordet først

at være kommet i alm. brug i 19. aarh., ordet

ikke i Amberg. og vAph.(1772). III)
1) om del af bygningsværk. I.l) (bygn.)

hvert af de opstaaende stykker mur-
værk mellem skaarene i en kreneleret
murkrans; ogs. om hele den krenelerede

murkrans; endvidere (foræld.) om lille plads,

platform, omgivet af en saadan murkrans.
VSO. Muren var . . tindet — bag hver
Tinde var Plads til en Mand, der i Læ kunde
staa og sigte.TroelsL.III.34. Sal*XV11.436.
XXI11.492. jf.: -»Fra Borgens Tinde Væg-
t'ren kaXåei. Brandt. (Kirkelid. 1887. 785). \\

(herald.) om heraldisk figur. PB Grandjean.
Heraldik.(1919).93 (se u. Murtinde slutn.).

1.2) (delvis billedl. anv. af bet. 2; især (Q)
om det øverste, toppen af et bygnings-
værk (fx. hus, taarn, mur) ell. om spidst
taarn, spir olgn. paa bygning, rødt gløder
gyldne Spiir fra Borgens Tinde. Oehl.Digte.

(1803).33. Kronborg jeg seer med de
glimtende Tinder

|
Kneisende stolt over

Seklernes GTa.y.Hauch.SD.1.193. Mursven-
den var entret ned ad Tagstenene og stod
nu paa Tinden af Brandmuren mellem begge
Unsene.Schand.SF.76. Matth.4.5(1907; se u.

II. Tinding 1). »Pyramidens Tinde. KaiHolb.
ZU.54.

2) (især Q)) spids top paa bjerg, fjæld,

klippe; bjerg-, fjæld-, klippespids; ogs.

i al alm. om toppen, den øverste rand af bjerg

osv. Moth.T117. »Bierget strækker . . |
Mod

Himlens Blaa sin sneebedækte Tinde. Oehl.

XI1.56. »Hvis Danmark havde Bjerg og
Fjeld

I
Med stjernekronte Tinder. Winth.D.

36. (ørnen bor) paa Tinden af en Klippe
(Chr.VI: paa en spids klippe). Job. 39. 31.

jf. bet. 3.1 : *Byg paa Sletten, ej paa Tinden.
ZakNiels.(Paadetjævne.(1884).vii).

3) billedl. anv. af bet. 2. 3.1) (jf. ogs. bet.

1.2; højtid.) om toppen af noget, om hvad
der ligner en bjergtinde olgn. naar fra

Søen,
I
Fra Bølgernes Tind,

| Jeg skimtede
Møen

I
Med aftenrødt Skin.Grundtv.PS.

VII.411. vandet, der skød sig ud i brede
strøg, med . . skum på tinden af de store

10 søeT.NMøll.H.62. Der staar en Sky med
Tind og Kløfter,

|
som om et sydligt Bjerg

man ssia.. JVJens.JB.27. 3.2) (maaske ved
tilknytning til I. Tinding; vist kun hos
Grundtv.) om tindingen ell. det øverste

af hovedet. »Med Straale-Krans om Tinde
|

Forklaret Jesus stod. Grundtv.SS.IV.404. sa.

PS.V.77. 3.3) O om højdepunkt i udvik-
ling, kulmination(s-punkt); ærens, mag-
tens, lykkens top olgn. »med sin Sjæl i Brand,

20
I

steg han (o: Henrik Ibsen) til Tinds ad
aldrig traadte Stier. LCNiels.SS.51. Ved Aar
1200 naaede Pavemagten sin højeste Tinde.

GBang.EK.I.215. Heiberg stod paa Tinden
af sin Tids Kultur. LJac.l2Epistler.(1928).
90. (sj.:) Sagaen løftedes (o: af roman-
tikerne) . . op i en højere Sfære, blev Top
og Tinde.Holstein.(PoU*/il927.3.sp.l).

\\

især i forb. m. foregaaende gen. Min Søn!
du ei til Lærdoms Tinde

| At stige har, for

30 dette Maal at finde
| At blive elskelig for

lILennesker. Rein.ND.151. de sieldne Faa,
|

. . hvis Siele sig hæve
|
til det Eviges Tinde.

Oehl.Digte.(1803).80. være (staa) paa Mag-
tens Tinde. D&H.II.6. i forb. lykkens
tinde. Der gives de, som troe sig høit paa
Lykkens Tind. Bagges.SV 76. Kierk.X.81.
(han) følte . . sig paa sin Lykkes Tinde.
HKaarsb.DT.64. Generaler og Fyrster, der
paa Ærens Tinde have med Glæde omtalt

40 deres ofte meget simple Herkomst. Gylb.KV
96. uskadelige Taaber hæves til Ærens
og Embedernes Tinder. BilleskovJ.H.11.54.
(sj.:) »Du fulgte ham til Ærens Top og
Tinde. Holstein.MM.53. 3.4) (jf. I. Spids

4.4, Top; sj.) om højlstaaende ell. frem-
ragende person. Alle Cyklesportens Spid-

ser og Tinder var mødt frem.Poi."/ii955.

5.sp.2.

II. Tinde, en, et. se I. Tind.

III. tinde, v. ['teno] -ede. {jf. ty.

zinnen; afl. af I. Tinde; sml. tindet; sj.)

forsyne (bygning) med tinder (1) ell. hvad
der minder om tinder, (bygningen var) tindet

med en Række Smaakuplcr baarne af Søjler.

LBruun.LT.209. (flodbredden) er skovklædt,
forrevet, spaltet i utallige Højder , . besaaet
med Landsbyens bitte Huse og Hytter eller

tindet af Forter og '&iistinner.KMich.(Pol.

"/>1934.9.sp.3).
II

t pass.: hæve sig med
60 tinder. Over Skyer høit dens (o: skønhedens

lunds) Tempel tindes. Bagges.V178.
IV. tinde, v. (i bet. 2 ogs. tinte. Moth.

T121. se ogs. u. bel. 2). -ede. vbs. jf. I. Tind
(2). (no. dial., isl. tinda (i bet. 1), nt. tinnen

Xilll Bentrykt "/, 194« 94
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(i bet. 2); afl. af I. Tind (1); dial.) 1) for-
syne (rive, harve olgn.) med tænder; tande

{11.1). Feilb. Esp.493. UfF. 2) harve (et

jordstykke) een gang. Moth.T121. VSO.VI.
194. jf.: Naar Frugten (o: kartoflerne) er

kommen op, maae den atter med Riven
løsnes og oy er tintes. Luders.Mark- ogHave-
VahresFrernavl.(1762).9. || som sidste led af

ssgr. m. num., der betegner harvning af jord-

stykke et antal gange, fx. en- (Moth.^T99. lo

Kværnd.), tve- (Moth.'T99. Kværnd. Thor-

sen.185), tre- (Kværnd.), sekstinde ^At harve

sex gange eller sextinte er den høieste Har-
ving her i 'Egnen. Landhuushold.VI.226).
V. tinde, v. se Y. tiende.

Tinde-, * ssgr. (nu næppe br. Tind-.
Vandreren . . der svimler paa Tindpynten
af Furka over Rhonens Afgrund. Bagges.

DV.XI.5). af I. Tinde, især (hvor intet andet

angives ndf.) i bet. 2. -bestiger, en. (jf. 20

Bjergbestiger;. Gjel.W.19. ORung.Y.28. bil-

ledl.: Brandes er en Tindebestiger i Aan-
dens Yeråen.FyensY*^/il921.2.sp.l. O -be-
stis^ning, en. (jf. Bjergbestigning^. Bang.
SG.122. 03 -høj, adj. SophClauss.Foraars-
taler.(1927).47. (Mantzius) naaede . . højt

(som skuespiller) — tindehøjt — men al-

drig den øverste Ho^.EChristians.NT.186.
-krans, en. [1] (1. br.) murkrone (1).

VVed.BB.13. -kronet, part. adj. [1] (sj.) 30

forsynet med murkrone (1). tindekronede
}ilure.Gjel.Ve.5.

Tinder, et. ['ten'(d)ar] (sj.) vbs. til

tindre: tindren. Himlen gløder som et

fjernt
|
med Stjerne tinder tjeldet Taber-

nakel. »S'<wcfc.»S'.2().
II

hertil (ell. til tindre;

sj.) ssgr. som: tinderblå Himmel. Kidde.
AE.II.77. ThiUens.RA.1.26. Menigheden el-

sker at se sin Kirkes Mænd . . i Tinder-
skrud. sa.D.LSS.
Tinde-snit, et. [1] (herald.) mursnit.

PBGrandjean.Heraldik.(1919).93. -stiger,
en. (jf. -bestiger samt Bjergstiger; sj.).

Rich.III.169.

tindet, adj. ['tenaf] (jf. oldn. tindottr,

som har skarpe kanter, samt ty. zinnig i bet.

2.1; afl. af I. Tind, I. Tinde) I) (dial.) til

I. Tind 1: forsynet med tænder olgn.; tan-
det (I); i ssgr. som fem-, tretindet. Feilb.

2) O til I. Tinde: forsynet med tinde(r). 50

2.1) til I. Tinde 1; spec.: med kreneleret mur-
krone. HjælpeO. TroelsL.III.34(se u. I.

Tinde l.i/ 2.2) til I. Tinde 2. et kløftet og
tindet Alpelandskab. P£Benøon.5^jB.i2. en
Bjergknold mellem kullede eller tindede
Fj ælde. KLars.JapanskAand.(1909) .81

.

I. Tinding, en. ['teneri] (dial. Tyn-
ding. Moth.T250. jf. Feilb.). flt. -er ell. (nu
ikke i rigsspr.) -e (jf. Feilb.). (æda. thin(n)ing

(AM. Harp.Kr.118.126), thinnyngh (smst. eo

110), thynning (AM. Harp.Kr.22.30.73),
SV., no. tinning, oldn. J)unnvangi, -vengi,

mnt. dunni(n)ge, mht. tunewenge, oht. dun-
wengi; vistnok af oldn. J)unnr (se tynd; og

vangi, kind (se Vangej, og egl.: den tynde
del af kinden; jf. II. Tinding samt I. Tinde
3.2) forholdsvis fladt parti paa siden
af hovedet (hjerneskallen) bag øjenhulens

rand og over kindbenet (bestaaende af temme-
lig tynde knogler); ogs. undertiden om begge

disse partier, taget under eet. Jael (tog) en
Telt-Nagle . . og slog Naglen igjennem
hans Tinding. i)om.4.2i. Anat.(1840).1.40.

Hans Pande var høj, og over Tindingen
var den stærkt rundet og blank. JPJac./.
175. Han blev kridhvid i Ansigtet, og saa

fik han Perler i Tindingen af Anstrængelse.
Bergstrøm.KD.105. \\ m. henblik paa haar-

væksten, der delvis dækker dette parti. Hans
kloge Tinding blive graa,

|
Hans hvide Orden

blive blaa,
|
Hans Fiender blive sortel Stub.

115. En Mand, graa ved Tindingerne. JSrJ

Krist.DH.211. || m. henblik paa den puls-

aare, der løber gennem dette parti, bankende
min Tinding hrænåer. Winth.NDigtn.6. Blo-

det bankede stærkt i hans Tindinger. Zieri.

VI.34. Gretes Tindinger hamrede (0: af op-

hidselse). ErlKrist.DH.201.
Ij

m. h. t. be-

kransning^ kroning olgn. Min Tinding for-

agter de visnende Blade (0: laurbærkransen).

Stub.49. jeg har et Maal: denne Krone ufra-

vristelig om min Tinding. KMunk.EI. 19.

II. Tinding, en. ['tenen,] (sj. skrevet

Tindning. Biehl.DQ.L13.II.387). flt. -er

ell. (nu næppe br.) -e (Lodde.NT.375.
vAph.(1764).689. se ogs. u. bet. S), {penyd.

tinning, tinding; enten afl. af I. Tinde ell.

sa. ord som I. Tinding, brugt m. tilknytning

til I. Tinde (ell. i spec. billedl. anv.); nu
sj.) I) d. s. s. I. Tinde 1 (jf. Murtinding

u. Murtinde;, (du) vandrer som oven paa
høye tindinger (1871: Tinder; i stæder.

Sir.9.18(Chr.VI). Paa Tindingen af Muren
sad der Kråger. TBruun.VI1.273. Taarnet

. . har kun dette Udmærkende, at dets Tin-

dinger ere udsveitede. Schade.Mors.(1806). 19.
Tindingerne paa Taarnet var næsten fal-

det ned alle s&mmen. CGHøgstrøm.Taasinge.

(1916).37. Da tog Dievelen ham med sig

til den hellige Stad og satte ham paa Tin-
dingen af Temiplet (1907: Helligdommens
Tinde). Matth. 4. 5. jf.: den, som hun (o: lyk-

ken) i Dag løfter til Tindingen paa Templet,

ligger i Morgen i Dyndet.Biehl.DQ.il.362.

2) d. s. s. I. Tinde 2. Han (o: en digter)

fløi fra Død, fra Grav, til sin Parnas's Tin-

ding. Stub.100. Kaukasus, fra hvis Tindinger

en mægtig Flod springer nd.FrPoulsen.
KGK.42. 3) d. s. s. I. Tinde 3.3. Plads — I

Bibel-Spottere,
|
Om I end stoed tilforn paa

Ærens Tindinge. ChrFlensb.DM.1.45.
Tindinge-, i ssgr. (ogs. Tinding-, se

ndf. — sj. Tindings-. Tindingshaar. Olaf

Hans.SL.25. Tindingsmuskel. Frem.DN. 449.

— nu ikke i rigsspr. Tynding-. Moth.T251).

(især anat.) af I. Tinding, fx. (foruden de

ndf. medtagne) Tindinge-(blod-, -puls-)aare,

-flade, -grube (jf. I. Grube I.2;, -knogle, -mu-
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skel, -nerve, -region, -søm (jf. I. Som 3.4^,

og betegnelser for haar, der dækker ell. fal-

der ned over tindingen, som Tindinge-bukkel,

-haar, -krølle, -lok. -ben, et. ^Tinding-.
vAph.(1764). Saxtorph.F.61. jf. VSO. — nu
ikke i rigsspr. Tynding-. Moth.T251). hver

af de to uregelmæssigt formede knogler, der

danner hovedskallens tinding (Ossa tempo-

rum). Anat.(1840).1.106. Panum.594. tin-

dingebenets klippehøj, se I. Klippehøj 2.

-bnej en. (jf. Kindbue^ del af tindinge-

benet. HKrabbe. HestensAnatomi. (1885). 12.

Boas.Zool.*424. -lap, en. lap (II.3.i) af den
store hjerne, beliggende under tindingen. Vore
Sygd.1.123. -taff, et. (zool.) en fra kraniets

overside udgaaende benhvælving hos lungefisk

og padder. Boas.Zool.*424.514.

Tindning^y en. se II. Tinding.

I. tindre, v. ['tendra, 1. br. 'tenra] -ede.

imp. (1. br., undgaas helst ved omskrivning)
tindr ell. tindre (jf. EJessen.Gram.123). vbs.

(nu sj.) -ing (Tullin.I.142. Frank.SD.135.
VilhAnd.Litt.IV620). (ænyd. tindre, tinnere,

SV. tindra, no. tindre; besl. m. oldn. tinna,

flintesten, samt m. tænde, Tønder)
I) (især (9) lyse, straale, især med

varierende styrke, glans ell. under ud-
sendelse af glimt; funkle; ogs. i forb. m.
af: rumme noget funklende ell. være (tæt) be-

sat med funklende legemer. I.l) i al alm., især

om noget blankt, skinnende. Hendes Haar
tindrede af Diamanter. MO.' Sneen tindrer

i haard Frost. MO. Høstens røde Bær be-

gyndte at tindre. NJeppesen.R.71. jf.: *De
sprang i Kredsen begge To, | Saa Steen og
Flint mon tindre (o: slaa gnister);

\
Da fik

de Sværde liden Ro,
| De Hjerter endnu

mindre. Winth.V1.143. 1.2) om klar vædske.
Endnu et Par Taarer tindrede i hans matte
Øjne. Blich.(1920).XII.59. Duggen tindrede

paa Vestervolds høje Græs. JPJac.1.47. 1.3)

om lys(giver) olgn. * Solen den tindred gjen-

nem Løvet kiønt.Winth.III.154. et af de
elektriske Blus . . tindrer som en Helgen-
lampe. TAorLa.3fF.778.

II
især om stjerne.

Himlen tindrer af Stieraer. Suhm.IdyIler og

Samtaler.(1772).48. *Da saae jeg Stiernerne
som Prikker tindre

| Og ønskte Vinger for

at fange dem. Bagges.IV.27. *Tindrer, I

Stjæmer! som Englenes Øjne kan funkle.

Grundtv.SS.III.41. billedl: "»Hvor tindrer nu
min Stjerne?

|
Hvor dølger sig min Skat?

'Winih.IIF.21. 1.4) om øje: straale, lyse af
glæde, livslyst, ungdom, lyse op i lidenskab

olgn. naar han seer mig, saa tindrer ret hans
Øine af Kisirlighed.Skucsp.IV499. *tindro
end maa det matte Blik. Grundtv.SS. 1. 58.

Den gamles Øjne tindrede vildt, idet han
nævnede dette 'i\a,\n.Ing.PO.I.35. Det tin-

drede i hans øjne da han kaldte drengen hen
for at straffe h&m. IIerdal. Blomstrende tjørne.

(1941).23. (sj.) m. indholds-obj.: Hans Øye
tindrer Kjærlighed i Y)tiden.Ing.P.446.

\\

(jf. bet. 2.8; sj.) m. subj.-skifte, om person:

se med tindrende øjne. Bitte-Stine stod ved
Grøften og tindrede med de smaa, røde
Øjne (o: ved synet af et bryllupstog). JVJens.

HF.18. Hun havde tindret skælmsk mod
ham af Triumf. JacPaludan.EV 44.

2) videre (billedl.) anv. af bet. 1. 2.1) O ved

angivelse af, at (udtryk for) en sinds-
tilstand olgn. viser sig klart, levende
i ens blik, „lyser en ud af øjnene", den
salige Fromhed som stedse tindrer i hans
Øyne.Ew.(1914).I.215. et Smil . . tindrede
nok saa lystigt i hans klare, brune Øjne.
PEBenzon.P.204. hans brændende Sjæl tin-

drer i hans Øine. Rimest.OttoRung.(1924).20.

2.2) o som udtr. for, at noget fremtræder

,

aabenbarer sig, lyser som en stjerne,
med stor skønhed og glans, ell. som udtr.

for, at noget begynder at vise sine indre kræfter,

begynder at gøre sig gældende paa en meget

20 levende, glansfuld maade. * Gudfrygtighed og
Dyd i alle Hierne tindrer,

|
Man finder ingen,

som de Godes Lykke hindrer. Anti-Spectator.

156. *Tanken . . har begyndt at tindre;
|

Den trodser hvad den forhen lød. Heib.Poet.

X.319. Athenes kyske Jomfruelighed og
Afrodites lokkende Dejlighed tindrer os

imøde ud fra Billedstøtterne. CrBan^.EZ./.
42. 2.3) (1. br.) om person; dels: prange;
glimre (2). Wadsk.l54(se u. glimre 2.1^.

30 Grevinden (kom ind) med en stor Mængde
Damer efter sig, der alle tindrede som
Stierner iblant hvilke hun skinnede som
Solen. Prahl.AH. 1. 140. dels: straale af liv,

livsglæde, lidenskab olgn. Hun tindrer jo

af Erotik. Leop.GH.50. Enken tindrer i sine

Luner som en ung Pige.HBrix.HK.67. 2.4)

(maaske til bet. 3.3 ; dial.) brugt (i ønskemaade)
i eder. Gid den Onde han tindre i Tysken!
PNJørg.ER.3. NordsjællF.III.43.

3) part. tindrende (dial. tindrendes: tin-

drendes gal. Feilb. tindrendes arrig. KMunk.
0.11), brugt som adj. (adv.). 3.1) (især Q)) til

bet. 1. Frue Veneris tindrende Øine. Langebek.

Breve.48. *Lad de nyfødte Bølger boltre sig,

I
Og danse tindrende i Solens Flammer!

Blich.(1920).V175. *i F'loden Smaastjernerne
glimted.

|
Meer skjønt dog var Jomfruens tin-

drende Blik,
I
End alle de Stjerner, jeg skim-

ted.Ing.RSE.VI.203. disse dejlige Ringe,

50 den ene med en græsgrøn, den anden med
en hvidt tindrende Sten i.Schand.IF.325. tin-

drende Sollys. EBrand. UB. 133. || som adv.

Mon Stentrappen, der fører ned i Haven,
endnu er saa stor og glat og tindrende

hvidgraa.6ro/d.scA»i.y/.53. Saa lys (var hun),

at selv Slægtninge betegnede det: paafal-

dende. Et senere Vidne benyttede endogsaa
Udtrykket: tindrende lys\ORung.PS. 6. 3.2)

(især QJ) til bet. 2.3-8: opfyldt ell. præget af

60 livfuldhed, livsglæde, begejstring, lidenskab

olgn. den ildfulde, tindrende Tid (o: min en-

tusiastiske ungdom). Goldschm.V1 .146. Hvor
du da talte tindrende

|
i dit titaniske Lune!

JVJens.Di.38. (fortællingens) Personer ud-

94*
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trykker sig med . . tindrende Aandfuldhed.
KMads.FranskeIllustratorer.(1929).58. 3.3) i

videre anv. til betegnelse af en høj grad. Det
var en tindrende Løgn.TDitlevsen.BFJ85.

II
især (dagl.) som adv., knyttet til et adj. Han

er fortrinlig i den ganske korte Novelle . .

malerisk i Fremstilling og tindrende inderlig.

Brandes.X.281. da vi skulde hjem, blev det

da saa tindrende TaøTkt.JVJens.HF.59. selv

da hun stod foran Flygelet og idiotisk naivt lo

troede, at hun gjorde stormende Lykke —
selv da var hun tindrende smvik. Buchh.Su.
1.126. tindrende gal, vred olgn. (se ogs.

sp.léQé*"^; jf. flintre 2 slutn.): han kunde
gaa og blive saa tindrende forbitret paa den
dumme Tøs. JakKnu.LU. 209. Bedste var
bleven saa tindrende gaX.ThitJens.FS.287.

han var gal, skrup, tindrende tosset. T/iBar-

fod.EnHjærtefejl.(1924).19. tindrende lige-

gyldigt olgn. (jf. flintre 2 slutn.): det var 20

ham snarere tindrende ligegyldigt. Aakj.Bon-
densSøn.(1899).111.

\\ (1. br.) m. prægnant
bet. (ell. maaske forkortet af udtr. som tin-

drende gal, se ovf.): meget vred. jeg kan
blive saa tindrende, at jeg maa . . synge
et eller andet Idiotiskt.JPJoc./I.292. Ma-
dam K. blev . . tindrende. CHons./S'.i67.

n. tindre, v. ['tendra] -ede. (ænyd. d. s.

i bet.: ringe, suse (for ørerne); vist dels lyd-

ord, dels overf. anv. af I. tindre ; sj. i rigsspr.) 30

frembringe en høj, spinkel ell. sking-
rende lyd; især om stemme: *Græshoppens
Stemme tindrer tynd og svimmel. PerLan^e.
KaosogStjærnen.(1926).9. Det var . . en Ny-
delse at høre hendes tindrende Latter.KMads.
SkagensMalere.(1929).132. \\ om vand: pible

(fremj. UfF.
Tine, en. (nu næppe br. Tyne. Handels-

ogIndustrie-Tid.1801.370). flt. -r. (jf. ænyd.
thinne (Kalk.IV.330); sv., no. dial. tina, isl. 40

tlna; fra mnt. tine (tyne, tinne), gennem
romansk (fr. tine, balje, ital. tina) fra lat.

tina, vinfad; ubesl. m. Tejne, men paavirket

af og delvis sammenblandet med dette ord)

I) (dial.) madbomme; tejne (2). MDL.
591. [Levetzow.]En ungPigesHistorie.(1861)

.

39. Brødet, hver især bragte med fra Hjem-
met i Tinen. ToMeW.P./7/.96. VortHj.IV,4.4.
Feilb.III.781. DF.XIY116 (Rømø). 2) (fisk.)

en slags ruse; tejne (1). AJSmidth.Fiske- 50

riernesTilstand.(1859).75. Hummerne fange-
des i Tiner og gamle Garn med Fiskeaffald i.

Fiskeriudv.(1874).Bilag.III.7.

Tin-emaille, en, (fagl.) d. s. s. -glasur.

NationalmusA.1934.45. jf. tinemaljerede Ler-
varer, sms^.44. -fil, en. (jf. -rasp^ fil

med hug (IY3.2) i een retning (til fjernelse af
overflødigt tin ved lodninger olgn.). Amberg.

Sal.XVII.471. -folie, en ell. (sjældnere)
et (VSO. MO. D&H.). (1. br. -folium. 60

OpfB.*II.170. — sj. -folio. KLars.LF.66).
(fagl.) stanniol; tin-blad, -blik. Tychsen.A.I.
54. Christ.Kemi.145.

I. Ting, en ell. (nu kun (dial.) i bet. 6j

et (Tian blev forliebt i hende . . Thi det er

et af de deyligste skabte Ting paa Jorden.
Holb.Usynl.n.2. se ogs. u. bet. 6.2 og 6 samt
Feilb. Esp.§116. UfF.). [ten'] IIøysg.AG.46.

flt. d. s. ell. (dial., vist især i bet. Q) -er
(Feilb. CReimer.NB.lOl). (glda. t(h)ing, en,

et, æda. thing, en, et (AM. DGL.11.242.485),
oldn. J)ing, n., eng. thing (oeng. 'ping), ty.

ding; vist besl. m. got. peihs, tid; egl. sa. ord

som II. Ting m. bet.-udvikling: sammenkomst
paa tinge — sag, der behandles der — forhold,

sag i alm. — genstand (jf. DSt.1904.233.
Brøndum-Nielsen.GG.in.274), altsaa delvis

sa. udvikling som ved Sag; jf. Koster og I.

Mon 4 )

I) som ubestemt betegnelse for noget, der
sker, foregaar, er raadende i verden,
i menneskets omgivelser (og berører, har
betydning for ham); især i flt., om hvad der

sker i verden, de forhold, hvorunder menne-
skene lever, livet som det former sig for dem,
tilstanden i verden, samfundet olgn.; op-
levelse; begivenhed; foreteelse, fæno-
men i naturen, livet, samfundet olgn.

Mange have taget sig for, at forfatte en
Historie om de Ting, som vitterligen ere

fuldbyrdede iblandt os. Luc.1.1. *Hvordan
end sig Ting og Tider vende. Grundtv.PS.L
416. Hvert Aar hænder den samme Ting:

I

Skoven knoppes og staar i Spring. SfucA;.

S.23. Jeg kan huske om en Ting skete om
Dagen eller om Natten. Soya.FH.54. jf.

bet. 4.5: *tie til Tingen, Du finder slem,
|

Og hnk. Abrah.(Rahb.Min.l790.L285). i alm.

taXespr. især i best. f. flt.: „Han ser paa Tin-

gene omtrent som jeg." — „Hvad for Ting?"
— „Tingene, Herregud — Liwet."' SvLa.SD.
15. Der er med andre Ord kommen Fart i

Tingene — det er blevet Sommer i N.O.
Grønlsind. NaturensV1914.202. i forb. som
se tingene an (se se 11.3^, se lyst (Erl

Krist.DH.46), mørkt (JørgenNiels.FL.40)

paa tingene, se tingene fra den lyse
(SHeegaard.UT.154), mørke (Budde.F.28)
side, tage tingene som de er olgn. (se

II. tage 9.2^, som tingene nu staar olgn.

(se II. staa 14.i^. tingenes gang, stil-

ling, se u. Gang 3.5, II. Stilling, tingenes
orden ell. (nu sj.) ordning (Ruge.FT.293),
den orden, der lægger sig for dagen i verden

ell. paa et vist omraade; den gennemgaaende
lovmæssighed i den ydre verden ell. paa det

aandelige omraade (jf. Kierk.XV747); ogs.

d. s. s. tingenes tilstand (se Tilstand 1). Saa

skulde han (o: gud) kunne forandre Tin-

genes Natur, og Tingenes Orden. Basth.AaT.
59. et Par Breve, der ikke blot angreb

den bestaaende Tingenes Orden, men der

endog indeholdt Vink om en Statsomvælt-
ning. ZfaMcA./F244. uklare Forestillinger om,

at Sjælen i Døden skulde gaae over i en

anden Tingenes Orden. Kierk.II.227. der skal

være (en) orden i tingene, se Orden 3.3.

tingenes tilstand, se Tilstand 1. (især
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bibl.) i forh. som forbigangne, fremfarne
(se forbigangen, fremfaren^, kommende
(Vogel- Jørg. BO. 329), tilkommende (Es.

41.22 (1931 afvig.). Holb.Bars.III.6. Schous-

bølle. Saxo. 63) ting; de første (VilhAnd.
PMu.1.175) ell. (især) sidste (Sir.28.6(Chr.

VI). PoV*/il942.3.sp.6), yderste (D&H.)
ting, om begivenhederne omkr. verdens ska-

belse, henh. ved jordens undergang, omkr.

overvejelse, drøftelse olgn. Jeg er kom-
men . . for at aabenbare dem en Ting, som
jeg udi nogle Aar har gaaet frugtsommelig
Tneå.Holb.Pern.1.5. Naa, naa . . lad os tage
Tingene i al Gemytlighed (o: ikke skændes).
Schand.F.63. I Gaar friede jeg, og hun sva-
rede ved at knække midt over i mine Arme.
Altsaa er den Ting afgjort. Wied.L^.67.
Gud og Døden . , han havde jo for længe

dommedag. || stor(e) ting, (jf. u. bet. 2.1, lo siden tænkt de Ting igennem og læst Bøger
S.s) om store, vigtige begivenheder, spørg
om der er skeet Noget som denne store Ting
(1931: noget saa stort som åette). 5Mos.4.32.

Jeg melder store og ilde Ting. KMunk.EI.
76. Egnen her var en stille Egn, hvor der

ikke skete store Ting til Hverdag. J5riZm^
NS.119.

2) hvad en person giver sig af med
ell. er indblandet i. 2.1) virksomhed,

om dem. Branner.DK.120. have mange
ting i hovedet olgn., se Hoved 5.4. be-
tragte, se en ting fra den bedste side,
to sider olgn., se I. Side 4.2. snak om en
ting! olgn., se Snak 2.4. tale om en ting
(tingene): Hans idelige Ordsprog . . pas-
ser sig altid til den Ting, han taler om, som
en knyttet Næve til et blaat Øie.PAHeib.
Sk.III.7. „Ere de druknede!" sagde Anne

gerning, arbejde, værk, som udføres 20 Lisbeth, og saa talte de ikke mere om den
af en person, ell. sag, anliggende, som
han giver sig af med ell. berøres af, er

indblandet i. jeg (0: Judith) vil gjøre en
Ting, som skal naae til Slægt efter Slægt.

Jud.8.27. *Taer Du en Ting med det Onde,

I
Saa støder Du snart paa GTund.HCAnd.

SS.XII.415. Han gjorde altid det, før han
skulde foretage sig selv den allermindste

Tmg.Bang.L.3. Som ung lykkelig Ægte-

Tixig.HCAnd.(1919).III.399. De skulde kom-
me lidt herhen, saa kan vi tale om Tingene.
Schand.SF.78. saa er der ikke mere at tale

om den ting olgn., se II. tale 8.4. tænke
over tingene: saa tænkte jeg Udt over
Tingene. KMunk.EI. 14. AaDons.DU.6. 2.3)

i flt., om hvad en person har (skal have)
viden om, indsigt ell. færdighed i; især

(jf. u. bet. 2.\) i forb. m. poss. pron. om de

mand var jeg (0: en præst) ret stemt for 30 kundskaber, færdigheder, der hører ind under
den Ting at ægtevie Yo\\i.MPont.M0.60.
gøre een Ting ad Gangen. LoiiO. || ofte i flt.

saa skjændige Ting aldrig i Himlen var
høTt.Heib.Poei.VIII.47. have tusinde Ting
at gøre, 0: have meget travlt. DÆ^. bland
Dem ikke i andres TinglBl&T. i best.f.flt.:

Han nikkede til den gamle Smed, som han
vilde sige: Vi forstaar hinanden, og jeg skal

nok klare Tingene.Schand.TF.il.380. Søn-

ens persons uddannelse, fag. (forældrene) har
udi den grønne Ungdom ladet mig lære de
Ting, hvorved jeg kand fortiene mit Brød.
Holb.LSk.1.5. Farlig lærd skulde han jo

være og en „Stadskarl" i sine Ting. Ing.

LB.I.108. Du er Skipper? . . Og Du kjender
dine Ting, og kan regere et F&rtøi. Etlar.

SB.255. *sine Ting i Skolen tungt han nem-
mer. /Sc/iond.C/D.4. ofte i forb. forstaa

nen var for grøn og veg i det til at tage 40 (vAph.(1759). D&H.1.221), kunne, lære
sig af Tingene. AndNx. DM. III. 75. || spec.

om ufine, lyssky foretagender, handlinger.

hun (0: barnepigen) gjorde ting ved mig,

som jeg undser mig ved at fortælle, men
hun holdt mig ren. IIjortø.Kr.62. Han har
aldrig selv stjaalot. Han har aldrig været
ude i Ting, man ikke frit kan tale om.
KAabye.PT.lOO. jf. bet. 4.5: Jeg kunde for-

tælle dig kønne Ting om håm.AaDons.DU.
73. lære en slemme ting, se u. III. slem 3.1. 50

II (jf. u. bet. 1 og 3.8^ i forb. store ting,
store gerninger, værker, bedrifter. *hun var

mægtig til de største Ting at giaxe.Holb.

Paars.233. Guds store underlige Ting
|
De

løste Tunger tale (0: paa pinsedag). Ing.

RSE.VII.98. Mændene har udrettet store

Ting i \exåen.IsakDin.FF.32.
\\ (jf. u. bet.

2.i) i flt., i forb. m. poss. pron., om en per-

sons hverv, tjeneste, bestilling, arbejde. Han

sine ting (godt), gøre sine ting godt:
(strenge) vare (professorerne) ogsaa, men jeg

kunde mine Ting.Blich.(1920).XIII. 195. en
Forestilling af nogle Kunstberidere, som
gjorde deres Ting udmærket godt. PiViVi/e-

gaard.S.147. Drengen lærer sine Ting udenad.
CHans.BK.54. det ligger ikke i, at (radio)-

Apparatfabrikanterne ikke kan deres Ting.

BerlTid.*U1940.Aft.6.sp.6.

3) brugt i videste forstand om hvad der
erkendes, betragtes, forestilles som no-
get særskilt, et enkeltfænomen uden
hensyn til dets (abstrakte ell. konkrete)

væsen, art; ofte om hvad man ikke kan ell.

vil angive nærmere, ogs. undertiden som en

spøg. ell. let nedsæt, betegnelse for noget; nu
oftest om enkelt, særskilt forhold ell. sag.

3.1) t al alm. naar et Menneske forandrer

denne Ting (1931: overtræder denne For-

kan endnu besørge sine Ting. VSO. Man 60 ordning^, saa skal der af hans Huus udrives

skal passe sine Ting, ellers bliver man fyret.

LeckFischer.Ka.l56. 2.2) (jf. bet. 4.6^ sag,

problem, man sysler med i tankerne;
hvad der er genstand for spekulation.

en Bjelke.Esr.6.11. mange Ting forvolde

Tørst
I
Som man knap skulde tænke. jS^orw.

SD.167. at lave Mirakler og være Guds Søn
var gammelkendte Ting i de Tiders Lille-
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asien og 'Norda.hik&.PBilleBrahe.Fløjtespil

ogKlagesang.(1921).83. (jf. bet. b) m. særlig

tanke paa fysiske foreteelser ell. direkte iagt-

tagelige fænomener: neppe gjette vi de Ting,

som ere paa Jorden . . hvo har da op-

sporet de Ting, som ere i Himlene. Visd.9.16.

jeg har været i Paradiis, og seet de Ting,

som du skal forundre dig over at høre.

Holb.Jep.IY2. forunderlig Ting (o: mirakel).

vAph.(1759). Solen, naar den viser sig, for-

kynder ham; den er i sin Opgang en vid-

underlig Ting (Chr.VI: et forunderligt red-

skab^, den Høiestes YsdTk.Sir.43.2.
\\

(del-

vis til bet. 3.2-3J m. særlig tanke paa, at noget

er en egenskab ell. omstændighed ved noget.

Blant de mange underlige Ting, som ere

fast ubegribelige hos Mennesker, ere en riig

Mands Karrighed og en Staaders Ødselhed.

Holb.MTkr.25. Dødsangst var en ganske

normal fysiologisk Ting hos Mennesker og

DjT. Branner.DK.121. jeg faldt ned, men
heldigvis lige i en høstak; det var da (e)en

god ting j
i forb. m. ved, især om uheldig,

ubehagelig egenskab, omstændighed ved noget:

Nu er der rigtignok den Ting ved det, at

jeg maa selv betale for at faa hende i Gevind
igen. Korch.LL.71. En anden kedelig Ting

ved Bihulerne er, at deres Udførselsgange

sidder uheldigt for Afløbet af Sekretet.

Ugeskr.f.Læger.l940.86.sp.2. \\ m. særlig tanke

paa post (III.l), del i en rækkefølge olgn.

til philosophicum fik jeg Laudabilis for hver

enkelt Ting.HCAnd.Breve.1.38. jf. u. bet. 3.4:

I den Ting (o: paa det punkt) har Nazisterne

virkelig 'RQt.Soya.AY.lZ. \\ angivende noget

af lignende art som ell. sammenhørende med
noget lige nævnt, det kan tilfalde saadanne
Gaarde efter deres No. i Matriculen, deraf

at skulle svare Stokkemænd, og deslige Ting
efter Forordn, af 4de Martii 1690. iies/cr."/,

1744. (natmissionæren) har flere Gange
været her og talt med mig om Gud og —
de Tmg.GeorgJens.FH.58. Han hedder vist

Villads Mule eller saadan en Ting. GGreger-

sen.KS.73. 3.2) i best. f., om forhold, sag,

der er aktuel(t), midtpunkt for interessen,

under omtale olgn.: sagen. Saaledes seer

man, at de paa begge Sider komme overeens

i Tingen selv, men allene afvige i Hen-
seende til Midlerne. Stampe.1.344. Tingen i

sig selv synes ogsaa ubegribelig nok. Skuesp.

Y184. hvilket baade stemmer med Praxis,

og synes at ligge i Tingens Natur.ilf5,2795.

698. dette var just det mærkelige og over-

raskende ved Tingen, at han . . samtidig . .

havde fundet sin egen personlige Tone.
Pont.LP.VI.27. tingen har en hage, se I.

Hage 3.
||
(nu 1. br.) om sag, forhold, som

det i en given situation ene kommer an paa,
ell. som udgør det eneste virkelige ell. sande;
det væsentlige, reale ell. faktiske forhold;
sagen(s kerne); i forb. det er tingen ell.

tingen er (den), at: Tingen var den, at
Kong Hakon havde et godt Ord paa sig.

Grundtv.Snorre.I.132. Tomme Udflugter! Du
holder ikke af mig, det er Tingen. Heib. Poet.
VI.103. Tingen var, at Julius led af daar-
lige Fødder. Bang.L.171. jf. (sj.): Tingen af

det var, at han kun kunde sove, naar Møllen
gik. Baud.OI.109. i forb. som ikke gøre
stort til tingen, være uden betydning for

sagen. *Hans Navn man aldrig sagde mig.
j

Jeg derom spurgte heller ingen
; |

Thi det giør

10 saa ei stort til Tingen.Wess.84. Rahb.PoetF.
1.106. deri stikker tingen, se II. stikke

15.2. 3.3) (jf. Sag 4.6^ i forb. m. præp.-led

ell. m. attrib. adj., der angiver arten ell. det

omraade, den begrébssfære, som noget falder

ind under (se ogs. eksempler u. bet. 3.i).

denne kiære Klocker,
|
Som ingen Verdslig

ting forblinder og forstokker. Holb.Paars.260.

det (ydmygede) ham, at de som den selv-

følgeligste Ting lod ham være ene om Op-
20 VdiTtningen. EBertels.MH.43. især i flt.: *0

Riigdom og Guld . . |
Du est dog af Verdens

bedragelig Ting. Kingo.SS.II1.21 5. I steden

for de onde Ting sige vi det Onde. Høysg.S.
214. Jeg sidder mig altid ned med det For-

sæt at skrive om huslige Ting.Gylb.(Heib.

Fam.118). De sandselige og aandelige Tings

forskiellige Egenskaber. VSO. jeg tror nu
ikke. De spøger med religiøse Ting. ERode.
JP.64. de hellige ting, hvad der angaar

30 religionen, de kirkelige handlinger; tidligere

(jf. bet. b) spec. om nadveren, (paven) holdt

fore, at (den bandsatte) O. var uværdig
til Kirkens hellige Ting. Schousbølle.Saxo.

398. (han) lo ham op i Ansigtet som om
de slet ikke havde talt om hellige Ting

(o: sjælens fortabelse). IsakDin.FF.41. høje
ting, se II. høj 6.3. jordiske ting, se jor-

disk 1. skjulte ting, se skjule 4.3. || i stil-

ling som præd. Det er en hæslig Ting at see

40 en drukken Kone. Holb.Masc.1.5. *at give

er en farlig Ting;
|
Gaven skal jo Tegn paa

Hjertet Yære.Heib.Poet.VIII.323. (han) an-

seer det for en sikker Ting, at De snart kom-
mer. Brandes.Br.1.117. juridisk Begavelse,

naar den endelig toppede, var en Ting uden
Lige. JacPaludan.TS.54. det er en given

ting, se I. give 6.3. renlighed er en god ting,

se Renlighed l.i. jf. bet. 5.1 : Brænde-Viin er

dog en ypperlig Ting, naar det blir brugt

50 til m&nde. Holb.llJ.Y9. Penge er dog en rar

Ting.Hrz.YII.211. Middelalderen igennem

var Bøger en sjælden Ting og en dyr Ting.

GBang.EK.II.36. en ting for sig, noget

særskilt ell. aparte; ogs.: noget, der maa
betragtes særskilt; en sag for sig. Det Vangske

Hus var en Ting for sig, meget forskjelligt

fra de fleste samtidige kjøbenhavnske.

Schand.YYU. Det er værd at gøre op-

mærksom paa, at den nævnte Kovirkevold

60 aabenbart er en Ting for sig. JohsBrøndst.

VK.118. om det lykkes, er en Ting for sig.

Bl&T.
II

i forb., der kan gaa over til at

betegne kvantitet ell. grad. (en) ringe ting,

se II. ringe 2.1. jf.: *Svinet nytter ej den
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allermindste Ting,
|
Før det paa Slagter-

bænk bekommer Dødsens Sting. Falst.122.

smaa ting, se smaa 3.2. store ting, (jf.

u. bet. 1 og 2.ij om hvad der er stort i ver-

den; noget ietydningsfuldt, ærefuldt, fornemt,

fiol osv. Ps.131.1. Det er en lystig Piige,

som er skabt til stoore Ting. Holb.Pants.1. 4.

*Jog lever jævnt fornøyet
|
Foruden store

Ting. Stub.54. talern. (nu 1. br.): store ting

har tit ringe begyndelse. Mau.702. VSO.VI. lo

864. i hypotetiske ell. betingede udtr., til an-

givelse af en temmelig stor betydning, værdi,

grad, størrelse, mængde: meget. Hånd vilde

vundet Store Ting, ved dette, at Hånd kunde
tale med Kende. RasmWinth.S.128. dér var
det jo en store, store Ting at faa et Menneske
i Huset, som man kunde stole p3ia.. JakKnu.
Jy. 11.172. som udtr. for, at man anser noget

for overraskende (stort osv.), det meste, man
kan vente i betragtning af forholdene: Det er 20

alt store Ting, om han kommer til den Tid,

der var . . bestemt. FGuldb.AM. 89. Naar
Holgers faaer Huset og en 10,000 Rigsdaler
ovenikjøbet, er det ikke store Ting for ham?
Hrz.lY.147. Kunde du tjene Føden til dig

selv, saa skulde jeg kalde det store Ting.

JørgenNiels.D.76. 3.4) i særlige forb. m. pron.,

num. olgn. \\ al ting, (nu 1. br.) d. s. s.

II. alting. *Du er dog ej den Herre,
|
Som

al Ting raade bør,
|
Gud monne Sceptret 30

bære,
| Og al Ting vel han gøT.SalmHj.31.6.

*du, som al Ting ved.smst.521.3. Al Ting
dufter — et Vir af I)utte.Pol.*U1940.7.sp.3.

alle ting, alt. alle Ting tiene dem til Gode
(1907: samvirke til gode for dem^, som
elske Gud. Rom.8.28. Alle Ting ere rene for

de Rene. Uøysg.S.35. han kunde faae det
med Kongen i alle Ting, ligesom han vilde

have det. Schousbølle.Saxo.238. Alle Ting
taler for, at dette (0: indoeuropæernes) Ur- 40

hjem maa søges i Egne med et temmelig
køligt Klima. GBang.EK.1.4. vende op og
ned paa alle ting, se op 17.4. fremfor
(Bl&T.) ell. (nu næppe br.) for alle ting,

(jf. for alting u. II. alting^ fremfor alt. Min
Helt! for alle Ting mod Dyd lad Elskov
stxide\Wess.30. Trojel.1.99. alle verdens
(verdsens) ting, se Verden. || en anden
ting, noget andet; ogs.: en anden sag. Kir-

kens Fred, hvilken enhver sand Christen 50

bør agte høiere end nogen anden Ting.

Suhm.V22. disse Kjøbenhavnsslatter, der
ingen anden Ting forstaaer end at sidde paa
8ta.ds.NPWiwel.JL.145. Der vides intet om,
at Christian II officielt har paalagt ham
dette Arbejde . . En anden Ting er, at

Kongen har haft Interesse for hans litterære

S\'sse\.EllenJørg.HH.71. \\ den ting brugt

m. omtr. sa. bet. som det, men med mere
(emfatisk) styrke end dette. Den Ting (det, 60

som der tales, handles om) forstaaer, be-

griber jeg ikke. AfO. *Havde han ikke baaret
mig

I
den Dag til Frederis,

| saa laa jeg under
Græsset,

|
den Ting er nu vis. Rich.1.195.

Bydreng er den Ting, han mindst af alt

egner sig til at være. CHans.BK.60. G. lagde
ud med at docere „Ægteskab". Han havde
skaffet sig et Sæt Teorier om den Ting ogsaa.

Bjarnhof.LE.54. (jarg.:) „jamen, vi ses jo

paa søndag." „Det er den ting (0: en anden
sfl^/'

I it- ^^'- 2.1 : *Nu kan man ikke nævne
I

Den Ting, jeg duer ti\.Winth.ED.30. ikke
den ting, (jf. u. bet. 5.2; især talespr.) over-

hovedet intet, der er ikke den Ting til mellem
Himmel og Jord, de ikke er færdige med i en
Haandevending, dét er lavt og dét er ædelt.

JPJae.Il.292. Ung og smuk er hun, der er

ikke den Ting at udsætte paa hende. And
Nx.PE.II.136. jf. bet. 2.i : Der var ikke den
Ting, han ikke kunde faa mig til. Esm.11.243.
Der er ikke den ting, jeg ikke vilde gøre
for dig. NMøll.H. 127. \\ i forb. som hvad
for en ting, (1. br.) hvad for noget. Jeg
vidste dengang ikke, hvad Mæcenatexemplar
til Recensenter var for en Ting. Blich.(1920)

.

XIV98.
II
(en)hver ting. *Naarhelst man

stanger Aal,
|
Saa bruger man en Kiep, til

Hvalerne Harpune,
|

Til Vexler Blæk og
Fen, til Bautasteen en Rune.

|
Hver Ting

udkræver Sit og sit særegne Sted,
| Og

iblandt andre Ting kan Vers dog løbe med.
Oehl.XIX.129. der er noget ved enhver
ting, der er ulemper, daarlige sider, noget

at udsætte paa alt. der er „Noget ved enhver
Ting" og ved denne Hingst var der desværre
det, at den (havde en tynd hale).Gjel.T.ll.

enhver ting har to hanke, se Hank 3.1.

hver ting til sin tid, se u. hver 1.2.
||

ingen ting, se II. ingenting, ingen ver-
dens (verdsens) ting, se Verden. || nogen
ting, se nogenting. nogen verdens (verd-

sens) ting, se Verden. || i forb. m. num.
een ting, eet. *En ting mangler for dend
have,

I

Ledet er af la,ye. LKok.(PSyv.Viser.

(1695).584). Det kunde nock skee, kiere

Søn! var det icke for een Ting. Holb.UHH.
1V.2. Hvordan hun saa havde forladt ham,
én Ting var vis, det var, at han nu var
ene.JPJac.il.137. Der var kun én Ting,

der blev ordentlig passet, nemlig Haven.
Wied.(Tilsk.l893.573). to ting (ell. flere,

mange ting^; Der er to Ting, man ikke rører

ved: det kgl. Theater og Forsvarssagen.

Drachm.F.1.333. I sine Fortaler har Holberg
to Ting for Øje. Han vejleder sit Publikum
. . og han forsvarer sig mod . . Indvendinger.

BilleskovJ.H .1.127 . som udtr. for indbyrdes

forskellighed, heterogeneitet: Politi dengang
og Politi nu er to meget forskellige Ting.

KBruun-Rasmussen. HakonJørgensen. (1927).
35. (lyden) 1 kan være så mange ting (0: ud-
tales meget forskelligt).MKrist.FS. 123. i udtr.

som læse og læse er to ting, betegnelsen

at læse dækker over to forsk, forhold; der er

forsk, slags læsning. Kierlighed og Kierlighed

er to Ting.Holb.Didr.5sc. tænke og tænke
ere to Ting, mange Ting; men disse Pige-

børns Tænkning er vistnok Ingenting. Biicft.
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(1920).XXVIII.58. Træskeer og Træskeer er

to Tmg.KMich.Mor.(1935).15. jf.: Romantik
og Romantik er flere Tmg.Rubow.HL.5. Jeg
veed, at jeg i dette Tilfælde, af to onde
Ting, heller vilde være Søn, end Fader.

Ew.(1914).IV.247. talem. (nu næppe br.):

af to onde ting vælger man det mindste
ell. bedste, af to onder vælger man det mindste

(se u. Onde 1). Moth.T126. Holb.Mel.III.4.

tre ting, se tre.

4) i mere indskrænket ell. spec. anv. 4.1)

(filos.) hvad der eksisterer som selv-

stændigt fænomen (substans) i modsætn.
til dets egenskaber, fremtrædelsesform.
Ew.(1914).I.8(se u. Subjekt Li/ RasmNiels.
G.I.59. Vi fornemme . . egentlig ikke „Tin-

gene"; men vore Fornemmelser svare til

den Virksomhed, der udløses i vor Hjerne,

naar Virkninger fra „Tingene" forplante sig

livløst (genstande, forhold, begreber) i mod-
sætn. til levende væsener (jf. Tings -objekt,
-subjektj; (verber) som, foruden Tingens Ob-
ject, tage ogsaa Personens Object til sig.

F. Ex. forskaffer (En noget), forvolder, til-

lader, lærer o. &. JBaden.Gram.200. bidden
og vragen (styrer i mnt.) overvejende Per-
sonen i Akkusativ og Tingen i Genetiv.
CANissen. Middelnedertysk Syntax, (1884). 28.

10 4.3) i jur. anv.; i ældre tid: hvad der kan
være genstand for (formues)rettigheder
(delt i legemlige og ulegemlige ting; som
eks. paa det sidste kan nævnes fordringer.

Baden.JurO. jf. Torp.4). Ved Ting forstaae
vi alt det, som er af den Beskaffenhed, at
det kan eies af Mennesker, hvad enten det
virkelig eies eller ei.Schytte.IR.Y155. de
vest-asiatiske Nationer (mener) at Menne-
sker kunne betragtes som Eiendom, og som

til den. Høffd.Psyk.*279. Ting (er et) Emne 20 en afhændelig Ting. Molb.F.202. tingenes
i Omverdenen, der opleves som en forholds-

vis konstant og selvstændig Helhed, selv

om det skifter Plads . . el. delvis ændrer
Form. LSal.XI.622. i forb. tingen i sig
(RasmNiels.0.1.61) ell. (især) tingen i

sig selv, tingen i og for sig: Vi erkende
kun Tingene, som de fremtræde for os, efter

vore Former, ikke som de ere i sig selv,

eller som Kant udtrykker det, vi erkende

ret, (jf. Tingsret^ formueret i udvidet for-

stand, indbefattende arveret. Nørreg.Privatr.

II.9. jf. Torp.l. (foræld.) i forb. ret ell.

rettighed i ting, ret, som haves over en
ting (uden hensyn til nogen bestemt person);
formuerettighed, der hjemler en person direkte

retsbeskyttet raaden over ell. nyden af en
ting; ret ell. rettighed til ting, ret, som
man har at fordre af en person m. h. t. ydelser

kun Fænomener (Erscheinungen) ikke Tin- 30 olgn. Nørreg.Privatr.II.10 f. Torp.l. || nu
gen i sig selv (das Ding an sich). Høffd.Over-

sigt over den nyereFilosofisHist.*(1910) .37. For
Kant var det . . en nødvendig Følge af hans
Erkendelsesteori, at vi overhovedet aldrig

kan vide, om der bag Fænomenverdenen er

en Verden af Ting i og for sig. Tilsk.1929.

11.152. 4.2) hvad noget symboliserer,
betegner i modsætn. til symbolet, nav-
net osv. Man maae kalde disse ulige Stæn-

m. indskrænket bet. (til bet. 6) om upersonlig,

legemlig genstand, der kan være undergivet

formueretligt herredømme (alm. inddelt i rør-

lige ting, 0: løsøre, og urørlige ting, 0: faste

ejendomme). Tyveri foreligger, naar en rørlig

Ting, der er fremmed Ejendom, borttages.

Goos.II.316. Torp.4. Ansvar for Dyr og
andre Ting. Lassen.AO.*330. 4.4) (egl. eufem.)
om legemlig funktion ell. sygdom.

||

der hvad man vil, Rige og Fattige, Adel 40 t hellig ting (efter ty. das heilige ding)
og Borgere, Herremænd og Bønder. Navnene
giøre intet til Sagen. Tingen bliver den sam-
me. J*Sneed.Y95. jeg taler . . ikkun om disse

Saligheder (0: i himlen) i Billeder og i Lig-

nelser . . Er Billedet . . saa indtagende,
hvad maae Tingen selv ikke \æTe?Basth.
Tale.(1782).77. Tingen (er) uafhængig af

Ordet, forsaavidt Ordet er en vilkaarlig

Benævnelse. RasmNiels.G. 11. 10. Man kan

infektionssygdommen rosen. Enmegetnyttig
Lægebog.*(1807).28. naturlige ting, se u.

naturlig 2.3. den onde (Junge.210) ell.

slemme (se III. slem 2.z) ting, (dial.)

(kold)feber. \\
(dagl.) i flt. om menstrua-

tion; især i forb. som faa, have sine
ting. CVGeorge.DenAabenhjertige.(1931).134.

BMikkels.TF.48. UfF. 4.5) (jf. bet. 2.2) om
udsagn, oplysning, meddelelse, dels m.

maaske laste Bonaparte for at han ikke 50 henblik paa indholdet, emnet, dels m. hen-

grundlagde Friheden, men ikke for at have
nedbrudt den, thi han fandt den ingensteds.

Jacobinerne havde forgudet Ordet og ud-
ryddet Tingen. Bråndes.NG.10. kalde, nævne
en ting ved dens rette navn, se Navn Li.

II
(gram.) hvad et substantiv (substanti-

visk ord) betegner, er symbol for. Abso-
lute betragtes her en Ting, naar man ikke
siger ell. tænker mere derom, end hvad den

blik paa udformningen, de valgte ord olgn.

mange . . tale forfængelige ting (1871: føre

forfængelig Snak/ og bedrage sindet. ITit.

l.lO(Chr.VI). Endnu en Tingl Rask. Br. I.

156. De mange unge Piger . . havde utal-

lige Ting at fortælle hin&nden. Gylb.Novel.

11.158. Vi forstod ikke der kunde være
noget ondt i de Ting hun s&gde. Branner.

TMS.14. *hand veed om Naadens Rige |

er i sig selv. Høysg.S.343. Navnene paa selv- eo Mange store Ting at sige. Brors.153. i forb.

stændige Ting kaldes konkrete Substantiver

;

Navnene paa uselvstændige Ting kaldes ab-
strakte Substantiver.MMatzen.Modersmaa-
letsSproglære.(1893).151. ogs. spec. om noget

som sige (en) en (ell. een) ting, give en

speciel, særlig oplysning, meddelelse (især som
(indledning til) bebrejdelse, trusel olgn.). Sig

mig en Ting: hvorfor har du ikke skre-
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vet nogen Anmelåehe.JPJac. (Brandes. Br.

11.274). Nu skal jeg sige dig een Ting . .

hvis du bagtaler mig . . skal du komme til

at fortryde ået.B.T.'*/,1936.9.sp.4. \\ om
udtalelse rettet til en bestemt person og inde-

holdende komplimenter, ros ell. dadel olgn.:

Hegel . . sagde mig pæne Ting om mine
EvneT.EBrand.Br.il. 10. Han havde sagt

ham bitre Ting i dag, — Ord, der brændte
som fælder. SvLa.HS.47. jf.: P. skælder W.
ud for de grusomste Ting.HHLund. (B.T.**/io
1940. 7.sp.4). sige smukke ting, (gldgs.)

sige noget smukt; især: sige artigheder, kom-
plimenter. *Hvor taler du ei smukt, jeg vilde

paa min Ære,
|
Nu Touren er til mig, og sige

smukke Ting. Wess.i5. Junker Claus er dog
ikke den eneste Mand, som har dandset med
mig og sagt mig smukke Ting. CKMolh.
Amb.5. S&B.II.352.

\\ (1. br.) i prægnant
anv., i forb. sige ting, dels: sige noget ufor-

delagtigt (om en), (hun) har allerede een Gang
før været oppe i Minister-riet og sagt Ting
om Moar for at faa Pensjonen taet fra hende.
CHans.BK.31. dels: komme med smigrende
ell. vovede udtalelser, han hang . . over Pro-
fessorinde B.'s Dekolletage, mens han tykt
sagde Ting til hende. Hun lo. JesperEw.
PF.73. dels (efter eng. say things) komme
med en fyndig, aandrig ell. vittig udtalelse.

(Jacob Paludan) er en glimrende Stilist, der
kan „sige Ting" lige saa godt og lige saa
forbløffende som Johannes V. Jensen. Tom
Krist.(Pol."/iil925.8.sp.l). (Karel Gapek)
er Aforist, han kan, som det hedder, „sige
Ting", saa man maa fyre godt op under
Forstaaelsens Kedler, hvis man vil være
sikker paa at faa udtømt hans Tekster helt.

JacPaludan.(Tilsk.l939.1.311). 4.6) (jf. bet.

4:.t) sted, passus i et litterært arbejde,
punkt, parti af en præstation olgn. der
er smukke Ting deri (o: i en opera). FruHeib.
Hjem.208. de to hovedpersoner . . hvor
skulde hr, E. Poulsen og fru Hennings
kunne magte dem? Det siger sig selv, at der
var dygtige ting i begges ydelser. VVed.FF.
62. Der er gode Ting hos Theognis og kønne
Tankesprog i fast Form. NMøll.VLitt.1.305.
der er et par slemme ting i kandidatens
(cksamen8)opgave

j 4.7) (delvis til bet. b)
hvad der er forfattet, skrevet, kompo-
neret, kunstnerisk fremstillet; især om
litterært arbejde, komposition, kunstværk olgn.

det er meget skadeligt, at gaae og smaa-
nynne Ting, hvori der ikke er Mening. Fr
Sneed.l.xxvi. Oversk. L.285 (se u. III. ham-
se/ hun spillede igen — en lille Ting af

Sc&rl&tti. Bang.Udv.353. Paa Væggene hæn-
ger gode Ting. JacAnd.Er.

I

II.218.

5) om noget rumligt (se ogs. bet. 4,i,8
og 7); nu i alm. sprog m. udelukkelse af levende

væsner samt stoffer, (uafgrænsede) masser:
noget (nu: livløst), der fylder rum paa
en afgrænset og haandgribelig formfast
maade (jf. FÉrandt. Psykologien. (1943).

12ff.); genstand. 5.1) i al alm. *0p! al den
Ting, som Gud har giort. Brors.74. Adskillige

Ting kan æltes seye, saasom Dey, Leer.
Høysg.S.47. Liget er Menneskets Reduction
til en „Ting'\Heib.Pros.II.59. flydende Ting.
PEMiill.Isl.157. Navne, der betegne en
sammensat Ting, f. Eks. Hær, Flok, Hob.
Mikkels.Sprogl.150. (Ludvig Feilberg) vier

sin Kultus til det ubevidste SjæleKv, det

10 inderste Jeg, det instinktive Menneske, der
staar Tingene og Dyrene nærmest. 5ariVieZs.

YS.52. billedl. ell. i sammenligning om per-

son: (hun) lod flytte rundt med sig, som var
hun en Ting og ikke et Menneske. Lauesen.
RV.61. død ting (jf. u. II. død 2.4J; *Skov
og Sø og Eng er døde Ting. Stuck.S. 68. Han
vilde ikke lade sig anvende som en død Ting
uden Ni\\e.LeckFischer.KM.81. *Sligt alle

skabte Ting os lære. SalmHus.519.3. Holb.

20 Usynl.II.2 (se sp. 1496*). VSO. ingen (ver-

dens) skabte ting, se I. skabe 3.8. 5.2) som
betegnelse for genstand, man ikke kan
ell. vil angive nærmere, mere præcist;
ogs. som spøg. ell. nedsæt, betegnelse: tingest.
dog er det i Sandhed et ærligt Hierte imod
alle og enhver, undtagen imod mig selv . .

det slemme Ting, som det (o: hjertet) er!

Pamela.II.75. Hvi kastede du det sæl-

somme Horn bort . . jeg gad dog nok ogsaa
30 have seet den Ting (Ing.EF.1.43: Tingest^.

Ing.DeUnderjordiske.(1817).67. *Ejl tænkte
den, hvad er det for en Ting?

|
Saa rendte

den efter Halen omkring. Kaalund.223. Foran
mig ligger en landsby som en uredelig klynge
af huse og gårde, møddinger, træer og ting.

Hjortø.Kr.66. Han røg en billig, men stærk
Ting (o: en cigaret). JacPaludan.KK.260.

II
hemmelig, lønlig ting, se hemmelig

2.2, lønlig 1.1.
II

(delvis til bet. 5.8; jarg.) i

40 (den tautologiske) forb. ting og sager (oftest

om noget godt, lækkert), jeg tror nok, jeg

kan fremtrylle en Flaske Whisky og saa-

dan lidt Ting og S&gei. Pol.*/d937.Sønd.lO.

sp.2. (rutebilen) bragte ogsaa en Mængde
Ting og Sager med sig, stuvet sammen paa
Taget. MLorentzen.0. 15. i forb. som ikke
den del eller ting, (jf. u. bet. 3.4; dagl.)

ikke en eneste genstand. Ikke der var den
Ting eller Del som Solen kunde skinne i

50 (o: kobbertøj olgn.).Gravl.T.10. Der er i (de-

cember) ikke den del eller ting, ikke den
vare, uden at julens autoriserende stempel
bliver den Tp&&tTykt. MKlitgaard.MS. 175. 5.3)

i mere spec. anv. \\ om genstand, der anvendes

i hjemmet (som inventar, bohave, nytte- ell.

pyntegenstande) , ell. om genstand, der hører

til en persons udstyr, løj, redskaber olgn.;

ogs. om saadanne og lign. genstande betragtet

som salgsvarer, det Kammer, hvor vi (o: to

60 rejsende) hafde vore Ting. RasmWinth.S. 140.
Han har ikke de nødvendige Ting, han skal

bruge. FiSO. jeg gaar . . i en gammel Ting,

jeg selv har omsyet. SophClauss.lOOTaels.

(1927).9. Du kan faa tyve Kroner til at

XXIII. Eentrykt "/. 1946 96
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købe en pæn Ting foT.JesperEw.PF.65. Der
var ikke nær Plads nok til alle vores Møb-
ler og Ting . . Et Par Dage efter kom de
saa med en Vogn og hentede Tingene. JBran-

ner.TMS.19. Porcelænstingene paa de
snørklede Konsolhylder. CHans. BK. 12. et

eller andet Magasin for indførte Træ ting.

VortHj.III,1.129. hver ting paa sit sted,
og natpotten i skabet, se I. Sted 5.1. || fine
ting (i nips), se II. fin 1.2, II. Nips 2. jf.: i_o

Smart Pige, flot, lavet til — dyre Ting,

Jim! Dyre TinglJesperEw.PF.lS. ogs. (i flt.)

m. prægnant bet., om noget særligt godt, i

forh. som det er ting! det er sager! \\ om
mad ell. drikke; i flt. ogs.: maaltid. „Vil De
nyde en Ting (olm.: en genstand^ her?" T.

slog paa sit Glas og bestilte hos Opvarteren.
Tandr.K.84. barneplejersken sørger for at
børnene faar deres ting til bestemte tider

j

jf.: Patienterne har faaet deres Syvting 20

(o: maaltid kl. 7), Bouillon og Mælk. Dag
Nyh.*^/zl934.4.sp.l. Myrerne (er) meget be-

gierlige efter søde Ting. LSmith.DN.113.
6) (dagl., især dial.) som spøg., med-

lidende ell. nedsæt, betegnelse for le-

vende væsen, især person. 6.1) i al alm.

om levende væsen, person (uden hensyn til

køn): fyr; tingest. *Vor Naboe Soe, det

slemme Ting,
|
Vil vore Unger øde.Reenb.

11.244. *Viben! det lille næsvise Ting. Blich. 30

(1920).XXI.104. din Ting! o: dit Afskum.
Rask.FynskeBS.62. Det (o: et nyfødt barn)

var en lille varm og vaad, lyserød nøgen
Ting. JVJens.A.II.104. det var nok bare en
forstyrret Røgter eller saadan en Ting.

Anesen.JG.117. Feilb. UfF. 6.2) spec. om
kvinde; ofte som nedsæt, betegnelse, skældsord,

især om gammel (grim) kvinde, kælling, ell.

om løsagtig kvinde, tøjte. „Saa Amalie er

borte? . . Den tossede Ting!" — „Min Frue 40

er ingen tosset Ting.'' Pram.II.448. smst.319.

Borgermesterinden, en trind, rødmuset, en-

foldig Ting. Blich.(1920).XI.28. Hun (0: en
ung pige) dirrede over hele Kroppen, den
lille Ting, og det var ikke af Kulde. jBawd.

GK.74. Han har haft en Kone, et barbenet
Ting han i Ungdommen sankede op i en
Høstak. JVJens.HH.212. *Bliv fra mig, din
Ting. Har du holdt mig for l^iax? Bergstedt.

D.16. Thorsen.182.

n. Ting, et. [ten'] Høysg.AG.37. (i 19.

aarh. ofte (til adskillelse fra I. Ting^ skrevet

Thing. se ndf. og jf. Rask.Retskr.263ff. MC).
flt. d. s. ell. t -e ^paa alle Tinge. DL.l—
13—8. alle Tinge. CThestrup.TingeneogTing-
stederne.(1747).38. jf.: de Rettertinge, som
Landstingsret have. DL. 5—14—32. Her-
reds- eller Birketinge. »S'tømpe./.65. de i . .

Tromsøes Fogderie holdende Vaar- og Høst-
tinge. ilfi2.78i3.209J.

II
gi. kasusform (dat. to

ent.) tinge bevaret i faste præp.-forb. (se bet.

I.b). {æda. thing (ogs. som fk.: DGL.II.153),
thiing (FlensbSt.7), oldn. ping osv., se I.

Ting
II

næsten kun m. h. t. nord. forhold)

I) egl. (hist.) om forsamling af befolk-
ningen inden for et vist omraade (jf. Her-
reds-, Landsting^ til offentlig raadslagning
om og afgørelse af anliggender, der vedkommer
omraadets beboere, bl. a. retssager; senere om
et omraades domstol, underret; m. h. t.

moderne forhold nu især (jur., emb.) om
underretten som forum for tinglysninger

olgn.; ogs. om stedet, hvor forsamlingen fin-

der sted, retten holdes, ell. om de forsamlede
personer, rettens medlemmer, ell. m. tanke

paa den dag, da mødet holdes, i. I) t al

alm. Og skulle alle Skiøder læsis og paa-
skrivis det første, eller andet, Ting næst
efter at de ere daterede. i)L.5

—

3—28. Der-
som alderen nu aUene hindrede hende i at

blive gift, gik hun gierne op paa tinget, og
svor sig Fanden i Vold paa, at hun var kun
30 k&T.Holb.Stu.I.ll. *Følger med og seer

paa Thinget
|
Verdens Dommer, skiændt

og skiæ\åt.Grundtv.SS.I.479. Imorgen vil

de paa Thinghuset ved Esrom dømme Skov-
fogden . . Du (skal) møde paa Thinget
imorgen og sværge ham hi. JIIelms.G.207.
*Aage og Ebbe lod stævne til Thing. Drac/im.

UD.155. om husting: Den følgende Dag sam-
lede Einar alle sine Mænd til et stort Thing.

Hauch.II.441. kongens ting, (hist.) kon-

gens retterting (se u. RettertingJ, Sal.*XIY
407. 1.2) i særlige forb. m. verber. \\ holde
ting (jf. II. holde IO.2J. Hvor og naar
Ting og Rettergang skal holåis. DL.l—3.

overskr. *At holde Thing i Skoven paa mos-
groet Dommersteen. OeAi.XZiZ.i88. Der
blev endnu langt ind i det 18. Årh. på
enkelte Steder holdt Ting under åben Him-
mel. OlufNiels.Tingsvidner.(1882).II. billedl.

(jf. bet. l.i): et Mødested, hvor Skovens
Kæmper (0: træerne) var kommen sammen
for at holde Ting med hinanden. JFJens.^.
11.100. spec. om trækfugle: samle sig før

bortrejsen (jf. StorketingJ. Feilb.III.591.

D&H.
II

sætte ting, se II. sætte 16.3. ||

søge ting(et), se søge 4.2. 1.3) i særlige

(faste) præp.-forb. \\ inden tinge, (jf.

indentings; foræld.) inden for det (afgræn-

sede) sted, hvorpaa tinget holdes. (Kalk.V
1068). VS O. III. 76. MO.I.1078.

||
paa

tinge (sj. paa ting. Boye.PS.I.140) ell. (nu
1. br.) ved tinge (Cit.l733.(Vider.IV.223).

Foersom.L.34), ved tingets sammenkomst,
under tingets møde ell. paa tingstedet. Paa
Tinge skal man Huns og Jord skiøde, og ej

andenstæds, i)L.5

—

3—28. Er jeg paa Thinge

kæret for noget Røveri eller Hærværk?
Oehl.XXX.29. den, som dømmer paa Thinge

(Chr.VI: den, som straffer i porten; 1931:

Dommeren i Forten). Es.29.21. min Fader

blev dræbt paa Tinge. Gravl.DD.31. \\ efter

præp. til, der dels betegner bevægelse (rejse

osv.) til tingstedet, dels ophold, begivenheds-

forløb osv. under mødet, paa tinget, i retten;

(nu især foræld, ell. dial.) i forb. til tings:

gaae til Tings, 0: holde Process og Rætter-
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g&ng.Høysg.S.207. (jeg) skal findes bered-

villig, at gjøre min Eed til Tings derpaa.

Ew.(1914).lY.128. Sagen kom til Tings.

Kyrre.(IslSagaer.III.202). (især foræld, ell.

jur.) i forb. til tinge: (skriverne) skulle i

forskrevne Bøger . , indtegne alt hvis til

Tinge . . forrefalder. DL.l

—

8—3. (advoka-

ten) gik aldrig til Tinge med en Sag, hånd
gik jo med fire tilh&ge. Holb.GW.Y4. I Stedet

for Lysningen træder (ved borgerligt ægte- lo

skab) en Kundgørelse til Tinge om det paa-
tænkte Ægteska.h. JurFormularbog.%2 . lyse,
lysning, læse til tinge, se lyse 8, Lysning

8, L læse 2.4. (jur.) i forb. til første,
andet osv. ting, ved første osv. (ting)møde.

Skødet maa, for at have fuld Retsvirkning,

tinglæses. Hvis Tinglæsningen sker til 1ste

eUer 2det Ting efter Udstedelsen (hvis

Skødet er udstedt i en anden Provins, til

3die eller 4de Ting efter Udstedelsen), gæl- 20

der det fra Udstedelsesdagen. JurForrnuiar-

bog.^20o. ordspr. (nu sj.): det er ikke alle

tanker, der kommer til tinge, man røber,

aabenbarer ej alt, hvad man tænker. Mau.
10098. CKMolb.Amb.24. sml Feilb. samt u.

tie 4.2 slutn. 1.4) billedl. (se ogs. u. bet. I.2J,

især om forsamling, møde, der minder om et

ting (1.1); næsten kun som 2. led i ssgr. et

natligt Djævleting i Skoven. CSPet.Litt.306.

*Her paa Jorden
|
Er Kongehallen lig et 30

Gudeting. Grundtv.PS. II. 89. Sal. VIII. 113.

*Stenos Aand og Romers sanker
|
Endnu

Hørething (o: tilhørerkreds, auditorium).

Rexke.BD.15. se ogs. Heste-, Storketing.

2) (jur.) m. h. t. moderne da. forhold:

møde ell. sammenhængende række møder (i

samme periode) af en nævningeret; ogs. om
rettens medlemmer; nævningeting. LovNr.
90'ytl916.§ll. Til Domsbehandling af Sager,

i hvilke Nævninger skal medvirke, afholdes 40

regelmæssigt Ting af Østre Landsret. 5eÅ;.

Nr.250'/id932.§23.

3) om (afdeling af) folkeforsamling,
rigsdag; egl. i betegnelsen for den isl. folke-

forsamling: Alting (se I. Alting^, derefter i

de no. betegnelser (efter 1814) for (afdelinger

af) rigsdagen: Lag-, Odels-, Storting, hvor-

efter igen (efter 1849) de tilsvarende beteg-

nelser for den da. rigsdags to kamre: Folke-

og Landsting || uden for ssgr. brugt om ell. 50

som forkortelse for en af disse forsamlinger

ell. et af disse kamre; m. h. t. da. forhold dels

om et af rigsdagens kamre (som forkortelse

for Folke- ell. Landsting/- Ethvert af Thin-
gene er berettiget til at foreslaae . , Love.
Grundt.(1849).§48. noget saa negativt som
at styrte et Ministerium ved at stemme dets

Lovforslag ned ved Hjælp af et mer eller

mindre tilfældigt Flertal i det ene Thing.

SvLa.FK.51. dels om hele rigsdagen: „Er 60

Aaløv ikke kommet endnu?" . . „Nej!" . .

„Det var da mærkværdigt; han gik fra

Thinget før jeg.'' EBrand.OG. 7. || i faste

forb. m. præp. (jf. bet. l.aj. *IIan8 Magt er

stor, tilthings (0: i stortinget) han kjækt
|

paa Folkets Bedste seeT.Hostr.NF.25. Frem-
stod da Ploug i Thinge. Davids. B. 1. 131.

især i forb. paa tinge, i rigsdagen. Frølund
og Major Fullen fremstøde paa Thinge med
deres karesse. Davids.B. 1.131. Rygter, som
Regeringens Venner selv har sat i Omløb
for at skræmme vore Mænd paa Tinge. Pon^
FL.236.
in. ting, interj. [teq,] (;'/. ænyd. ting,

gengivelse af tinksmedens lyd (PSyv.(DSt.
1909.65); jf. tink/ ty. ting, om ringende lyd

olgn.; jf. u. IL tingeUng, tingle; sj.) gen-
givelse af en høj, især ringende ell. klir-
rende lyd. Krist.BRL.328. (han) slog en
anden Tangent an, en fin Tone: Tingl Buchh.
S.243. jf.: de gamle Meldingsklokkers Ting-
Tang. B0nnelycke.Lt.337.

Ting-) i ssgr. ['teq,-] af I-IL Ting; især

(jur., emb.) af II. Ting (1) (tidligere ofte skre-

vet Thing-/ -almue, en. (foræld.) d. s. s.

-folk. Arup.DH.1.84. AOlrE.N0.159. -bak-
ke, en. (nu især som stednavn) d. s. s. -høj.

Feilb. Trap.*X.308. -blad, et. Tingbladet,

et paa justitsministeriets foranstaltning som
afdeling af Statstidende udgivet periodisk blad

til kundgørelse af vigtigere tinglyste retsfor-

hold. Statstidende.'U1926.3.^'/itl927.2. JurO.
(1934).148. -bog, en. (ænyd. d. s., jf. mnt.

dinkboke) I) (emb.) egl.: en ved et (lands-,

herreds-, by-, birke)ting ell. (senere) ved rets-

møder i underretterne ført retsprotokol; nu:
en af underretsdommeren ført bog, hvori ting-

lyste retsforhold angaaende ejendomme (som
hver har sit blad i bogen) indføres (jf. u.

Pante-bog, -protokol/ skulle deris Navne,
som stævnet have, hvem de ere, og hvor de
sig opholde, i Tingbogen indføris. DL.i

—

4—-3. En af de vigtigste Protocoller ved
Retspleien er Tingbogen eller som den sæd-
vanligviis kaldes Justitsprotocollen.ffj/iitn^.

HJ.22. JurO.(1934).148. || hertil bl. o. Tlng-
bogs-attest (0: en af tinglysningsdommeren

udfærdiget og bekræftet genpart af en ejen-

doms blad i tingbogen), -blad. 2) (polit.) bog,

der under formandens tilsyn føres over for-

handlingernes genstand og udfald i folketinget.

ForrFolketing.§4. -bord, et. I) (foræld.)

bord, hvorved dommer, skriver og andre af

rettens folk havde plads. CFrim.AS.28. Jy
Saml.4R.II.310f. 2) (arkæol.) fortidsminde i

form af en flad sten, der hviler paa mindre
stene som et bord paa sine ben, og som tf.

folketroen opfattes som (del af) et tingsted.

AntiquariskeAnnaler.I.(1812). 111. Aarb.1902.
327. -brev, et. (foræld.) et af dommeren ud-

stedt dokument, om hvad der er vidnet, dømt
paa tinget. MO. ordspr.: Løfte er ej ting-

brev. Krist. Ordspr. 588. -bud, et. {ænyd.

d. s., oldn. J)ingbo5; foræld.) sammenkaldelse

af tingfolket til ting (spec., i Norge, v. hj. af

budstikke) ell. tilsigelse til en person om at

møde paa tinge; ogs.: person, der overbragte

saadanne sammen-, indkaldelser og besørgede

db*
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andre ordrer fra øvrigheden. Resol.'fil74:2.

Nørreg.Privatr.Y359. Baden.JurO. MO. Ul-

ledl.: *havde jeg Tid, men det haarde Ting-

bud, Døden
|

fængsler med liden Frist.

NMøll.Shalc.235. -bænk, en. (glda. d. s.

(Skraaer.I.787.II.297); jf. -skammel; foræld.)

om tingstok (hvorpaa rettens folk sad). Oluf
Niels. Tingsvidner. (1882). v. Aarb. 1902. 293.

-dag, en. (glda. thingdagh (GDLove. Y.166),
thyngædagh (smst.241), oldn. J)ingdagr, jf. i'o

mn<. dingedach ; sml. Tægtedag; foræld.) dag,

da' der holdtes ting ell. rettergang; især: den

bestemte ugedag, da der holdtes ting. DL.l—
3—4. Dersom Demetrius og de Kunstnere,
som ere med ham, have Klage imod Nogen,
da holdes Ting-Dage. Ap(?.29.3S. Thi derudi

bestaaer Kunsten, ved een Tingdags Addi-
tion til en anden at giøre en Uge til en Maa-
ned.Holb.MTkr.573. HenryPet.NG.68. -do-
kument, et. dokument, der tinglæses. Hyl- 20

ling.HJ.38. -dysse, en. (jf. -høj; hist.)

stendysse, ved hvilken der holdtes ting. Aarb.

1902.323. jf. det forældede marknavn Tingdys
Aas. SvAakj.VJ.141.
tinge, V. ['teria] (undertiden, især i bet. 1,

skrevet thinge^. -ede. vbs. -ning (s. d.).

(glda. tinghe, oldn. J)inga, oeng. J)ingian, ty.,

mnt. dingen (oht. dingon, dingjan^; afl. af

II. Ting; jf. betinge, fortinge, I. dagtinge)

1) (arkais., sj.) holde ting. Moth.T119 . 30

(Absalon) lysde til, at han vilde thinge med
Almuen i tre Hold. Grundtv.Saxo.il1.394.

paa Viborg Landsthing skulde Konge-Valget
skee. Der blev da thinget i en stor Folke-

Ynmmel.sa.DYI.136.
2) uden obj.: forhandle, underhandle

angaaende betingelserne for noget; næsten kun:
søge at komme til forstaaelse m. h. t. pris,

betaling; især om køber: søge at faa noget

til købs for en billigere pris end den, der for- 40

langes; prutte (jf. fale (falle)j; ogs. (jf.

bet. 3; dial.): træffe aftale med en, akkor-

dere (1.1 ) med en om levering af varer, ud-

førelse af arbejde olgn.; ofte i forb. m. med
til angivelse af den part, der forhandles med.
2.t) i al alm. (man) haver maattet tinge

med Verterne for hvert stykke Mad, man
skal ha.Ye.Holb.Ep.1.265. *Dukaten jeg faaer

strax, hun med mig aldrig tinger. Wess.204.

*Skam over Jer, som vil med Fjenden tinge, 50

I

For ei at saares af hans KniylCKMolb.
SD.245. Handelen gik livlig under Snakken
og Kævlen og Tingen. Pont.LP.VIII.51. Der
var nogle, som havde tinget med Smeden,
saaledes at han fik en vis Betaling for

at sko Hestene. SjællBond.128. talem.: tinge

nøje (ell. knap. Moth.TlW) og betale ærligt

(ell. vel ell. rigtig (Rask.FynskeBS.63)), se

III. nøje 3.2. jf. VSO. 2.2) i forb. m. om
ell. (nu ikke i rigsspr.) paa til angivelse af, eo

hvad der forhandles, købslaas om. hånd tin-

gede med mig om Kiøhet.Holb.HP.I.S. gir

jer nu intet til at giøre utidige Antegnelser,
og tinge paa hver Post . . Alting er sat

for den ringeste 'Pns.KomGrønneg.ni.63.
Ephraim tingede om Elskov (Chr.VI: be-
tingede bolere for hore-løn). Hos.8.9. om
Honorarerne tingede han aldrig. EChristians.

NT.115. (1. br.) om sælger: *selv han falbød
Fisk

I

Og tingede med Fattigfolk om Prisen.

Holst.G.15.
II

(dial.) i forb. m. paa: bestille.

nu gaaer det . . godt (0: med at faa lejlighed

til at prædike), især . . hvis en anden Præst
vilde tinge paa mig til Sexagesima (0: bede

mig prædike i hans sted anden søndag før

fasten).Grundtv.B.II.5. Tinger hun (o: en

kvinde, der gaar i selvmordstanker) paa
Gra,y? Gravl.Helligdommen.(1925).153.

3) m. obj.: træffe aftale, komme til enighed

med en om noget; erhverve, sikre ved
overenskomst; spec. (nu kun dial.): hyre,
leje, købe noget ell. bestille (en vare, et

arbejde). 3.1) m. tings-obj.
\\

(i rigsspr. især

højtid.) i al alm. tinge en stilstand. ilfo</i.

T119. *tilside lagde Du mangt et
|
kosteligt

Stykke Tøi, tingende laveste Vriis. FGuldb.
S.144. Den tingede Betaling (for musik) i

Forsamlingshuset gav ikke saa godt (som
betalingen efter skøn). AlbDam.B.133. Oluf . .

nedhuggede forræderisk Bispen, som havde
tinget sig Lejde af Voldsmændene. J^arft

Turist.1942.55.
\\

(dial.) m. h. t. vare, ydelse:

bestille. Man tinger ell. bestiller et Par Sko
hos en Mæster i hans HM\i?,.Høysg.S.318.

Rask.FynskeBS.62. Han tingede hos Sned-
keren en Fyrretræs Sofa med Høhynde.
Skjoldb.KH.lll. gamle Povl gik til Præsten
for at tinge Lysning.ThitJens.JydskeHisto-

rier.(1916).95. MDL. Feilb. i forb. som
tinge gilde(s), forhandle om, aftale afhol-

delse af gilde (hos en). Skattegraveren.1886.

1.7. Forhandlingerne ved Tiendegildet drej-

ede sig altid ogsaa om at „tinge Fastelavns-

gilde" for „de Gamle". 4ar&5'orø..7925.23.

Den gode Plads . . i den nye Stuebygning
gav Anledning til, at Byens Unge snart kom
for at „tinge Gilde" (Legestue) hos (gaard-

folkene). JPJensen. Sjæll. Bondeliv. (1927) . 87.

3.2) (nu 1. br. i rigsspr.) m. h. t. person
\\

leje, hyre, engagere olgn.; ogs.: bestille (haand-

værker olgn.). *Simonides . . Blev af en

Fegter tinget
|
At skrive Vers om Seyren,

han
I

Ved de Olympisk' Leege vandt.

Reenb.II.363. Vi har tinget Smeden til i

Morgen. MDL. *Leif købte et Skib
|

og

tinged sig Mdsnd. OlafHans.Tværveje.(1904).

70. Hver Bonde havde gerne sin egen fast

tingede Fisker, især til Levering af „Lægge-
sild" . . hvorfor han fik Byttebetaling i

Kornvarer. PhRDam.F1.100. ordspr. (nu sj.):

Den, som tinger en Spillemand, maa lønne

ham.F/SO. jf. Mau.6190. \\ m. h. t. kvinde:

fæste; trolove. *I min Ungdom blev den Mø
mig tinget.Gjel.HS.8. jf.: *Lad see din

Finger! Er den tinget alt?
|

Er denne

Haand, er Hjertet meer ei Mt? Søtoft.KH.49.
naar fingeren er ringet, er pigen tinget, se

IV ringe l.i. || i forb. m. obj. og præp.-led:
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ved overenskomst, paa visse (økonomiske) be-

tingelser give (en) ansættelse ell. (især) skaffe

(en) ophold et sted. jeg var ude med ham for

at tinge ham ombord hos en Danziger Skip-

per. (?oWsc/im.7.3S6. *jeg (o: en dreng) blev

tinget i fremmed Brød
|
for fjorten Daler

om k3i,iet.ZakNiels.EM.4. de bragte med
sig . . Kunsthaandværkere af enhver Art,

som de havde tinget i deres Tjeneste. Oi^'ms.

IÅtt.327. især i forb. tinge en (ell. sig^ i lo

kost: Stampe.VI.233. Han har tinget sig

i Kost og Logis herude. Heib.Poet.VI.141.

De fire Steder, hvor Sogneraadet havde
tinget hans Børn i Kost, kom han saa tit.

Gravl.Espen.(1933).5.

4) i særlige forb. (til bet. 2-3) med adv.

4.1) i forb. tinge af (jf. aftinge^, dels (nu
næppe br.): ved tingen, prutten opnaa et

afslag i prisen. Moth. T119. du kand jo

tinge to B. af paa de Varer du kiøber. 20

Holb.Jep.1.4. tinge af paa Varer. MO. || dels

(dial.): aftale prisen for noget olgn. Feilb.
\\

dels (dial.): afbestille. BornhOS. 4.2) i forb.

tinge bort, (nu næppe br.) d. s. s. borttinge

(1-2). VSO. 1.471. 4.3) i forb. tinge sig
frem, (sj.) rejse ved mod betaling at skaffe

sig befordring, hjælp undervejs. *ei bliver til

Tant det Tog, jeg bekjendtgjør:
|
Skjøndt

jeg maa tinge mig frem, mens ei over Skib
eller Knægte

|
Selv befale jeg k&n. PMøll. 30

(1855).1.162. 4.4) i forb. tinge ind, (især

dial.) d. s. s. indtinge. Deres brave Biscops
carmina har jeg . . allereede tinget ind
hos S. at trykke. Cit.l719.(Falsteriana.121).

Med Posten, som farer fra Kiil til Ham-
borg, hafde vi tinget os ind. RasmWinth.S.98.
UfF. 4.5) i forb. tinge ned, (1. br.) faa (pri-

sen paa noget) nedsat ved tingen, prutten.

For at blive af med Kunden lod han sig

tinge nogle Hundrede ned paa en større 40

LeyeTa.nce.Soya.OAM.19. den Slags (æbler),

der kan tinges ned i Vris. LeckFischer.(Pol.
**l\1941.6.sp.5). 4.6) tinge op, (nu næppe
br.) d. s. s. optinge 1; ogs.: forliges med ell.

gøre op med. Gram.(KSelskSkr.IV88). Jord-

drotten fik Magt til at . . tinge op for Mis-

gierninger. Rothe.NS. 1.142. han (gav) sig til

at thinge op med Bønderne, for at vorde
udraabt til Enevolds-Konge. 6rr«nd<t;..S'norre.

II1.54. 4.7) i forb. tinge sig noget til, (nu 50

sj.) skaffe sig, opnaa noget ved at tinge med
en; tiltinge sig noget. D&H. 4.8) i forb. tinge
ud (jf. udtinge^

||
(nu næppe br.) m. refl.

hensobj.: forbeholde sig noget (udtaget) ved

overenskomst, aftale. Moth.T120. D&H.
\\
(nu

sj.) udleje ell. bortsælge (ved tingen), (han)
vilde nordpaa, for at tinge Kul ud (0: sælge

trækul (til senere levering)). Blieh. (1920).
XXVI.2. (han) levede af at . . tinge Baa-
dene ud til Søndagssømænd.L^rMun..9F.28. 60

II
(ikke i rigsspr.) sætte ud i pleje, kost olgn.

for en aftalt betaling, i sognerådsmålet hed-

der det nu, da bortlicitation af børn er for-

budt, at fattigbørn tinges ud. IIDahl.SM. 57.

Tingel, et. ['ten,'(a)l] (sj.) vbs. til tingle:

tinglende lyd ell. larm. mange syntes alle-

rede de kunde høre et Tingel i højre Øre
ovre fra Hollywood, som var Rejsens mest
eftertragtede Sted. JVJens.RF.131.

I. Tingeling, en. {dannet til I. Ting;
nu næppe br.) tingest, fyr olgn. *0h nei

saameni giensvarer Tingelingen (o: Salo-
mons rings aand) {oc ingen). TBruun.1.369.
n. tingeling, interj. [teria'len,] (ogs.

tingelingeling ofl,.). (jf. eng. ting-a-ling samt
dingeling (u. II. dingdang); lydord, sml. u.

tingle) brugt som gengivelse af de høje,
lyse toner ved ringning (med mindre
klokke olgn.); ogs. brugt som udraab ved paa-
kaldelse af opmærksomhed, som udtr. for jubel,

hyldest olgn. *Aa Thingelingeling for Massa
j

Drik ud af KaMahassSi. Rantzau.Humoristiske
Sange.[1864-68] .Nr. 37 . sml. (vist som gen-

givelse af kbh. udtale, jf. Jesp.MFon.61):
helt galt blev det, da en Hob forsorne

Drenge, som havde erobret en kasseret, høj

Hat, under den ikke ubekjendte Sejrssang
„Tsingelingelingelinge, hop, hop, hop!"
stormede ind i Porten. CMøll.F.378. tinge-
lingelater, interj. [teiialeiia'la'dar] (dan-
net til II. tingeling (som rim paa Tinsolda-

terj) d. s.; i børnerimet (børnesangen):
*Tingelingelater!

|
Tinsoldater!

|
Blymatro-

ser!
I
Bom, bom, bom!

|
Se til højre!

|
Se

til venstre!
|
Hele Regimentet

|
drejer om.

Børnerim.11. 4. ogs. som navn paa denne
sang: hendes (barn) kunde synge Brobro-
brille — men nu har Eva lært Tingelinge-

later. KAbell.E.43.

Tingel-tangel, et ell. (især i bet. 1)
en. ['ten,'(3)l|taii'(8)l] flt. -er. (fra ty. tingel-

tangel; sml. eng. tingle-tangle, larmende
ringning, postyr, staahej; dannelse (af lign.

art som Dingeldangel^ til tingle || vist egl.

brugt til gengivelse af larmende ell. uskønne
lydfrembringelser; bet. 1 skyldes, at forestil-

lingerne paa berlinske knejper opr. ind-

ledtes m. slag paa et bækken) I) (foræld.)

sangerindeknejpe (egl. i Berlin); ogs.

om tarvelig varieté. Meyer.* Løjtnanterne

. . kom tidt ud i Tingeltangelen. De ga'e

Skum til VVeTne.Muusm.F.135. Af Varie-

teer og Tingeltangeler har vi . . flere end
nok.Ill.Familie-Journal.**ltl905.2.Till.l.sp.l.

AHenriques.OA.173. 2) (dagl.) om fore-
stilling, forlystelser i (tarvelige) varie-
teer olgn. ell. i al alm. om forlystelser

af primitiv art, markedsgøgl olgn.; ogs.

billedl. om noget indholdsløst, tomt: gøgl;

pjank; endvidere undertiden om ting (fx.

musikinstrument, legetøj), der frembringer

(uskønne) lyde. jeg er fuldkommen upaa-
virkelig af alt militært Tingel-Tangel. CÆ^m;.

LD.66. Poul skulde love snart igen at tage

hende med ud paa saadan noget Tingel-

tangel (o: i en varieté). HomoS.OL.209. (de

gammeldags krohaver) moderniseres . . og
iforsynes med hæslige Tremmeværkslysthuse,
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Chokolade- og Cigarautomater og andet
Tingel-Tangel. KnudPouls.BD.140.
Ting^enot, en. [teixa'no'd] fit. -er.

(dannet til I. Ting, vel efter Dingenot; sj.)

tingest; dings(t). Folk er alligevel ikke saa

tossede, at de vi' sætte Liv og Lemmer te'

— i den Slags Tingenoter (o: automobiler)]

Soya.FH.203.
tingere, v. [teq,'ge'r8] -ede ell. -te.

vbs. -ing (s. d.). {ty. tingieren, jf. eng. tinge,

/r. teindre ; a/ lat. tingere ; jf. Teint, Tinktur,

L Tinte; fagl., nu 1. 6r.) farve; give et

vist farveskær ell. anstrøg; spec. om
farvning af vædske; ogs.: give en tilsæt-

ning af noget. LTid.1724.863. Tager man
ikkun 3 Dele Alkohol til 1 Deel koncentreret

Vitriolsyre og ikke tingerer Blandingen, saa

kaldes den Rabels Ya,nd. Tychsen.A.11.480.
Sol og Vind , . havde tingeret hans Ansigt.

Blich.(1920).XXIX.72.
\\

give et metal lig-

hed m. guld ell. sølv. naar Guldmynter ere

forfalskede med et tingeret Blye, saa lade

de sig vel hø]e.KiøbmSyst.II.41. tingerede

Mønter, ilfej/er.* Tingering, en. (fagl,

nu 1. br.) vbs. til tingere; ogs.: skær, anstrøg

af en farve. Modificationer af en (ædelstens)

Hovedfarve betegnes sædvanlig ved Tinge-

ring, Farveafart eller Farveafændring, flw-
nerup.Juv.294.

Tingest, en ell. (nu kun dial.) et

(Feilb. i bet. 2: HMikkels.D.160. AntNiels.

FL.II.118. MaglPet.F.II.54). [itenasd] (nu
næppe br. Tingst. PJuel.GB.aS^. — nu kun
dial. Tingeste. Agre.RK.63. Brenderup.§10).

fit. -er. (ænyd. tingest(e), tingist, glda.

tinghest, thingest (i ænyd., glda. i al olm.

om ting, genstand, gods, tøj, sag(er), forhold,

omstændigheder), sv., no. tingest, no. dial.

tingeste, n.; efter mnt. dinges, gen. ent. af
dink, ting (se I. Tingj; sml. Dings(t) ; m. h. t.

tilføjelsen af -t sml. Sandfeld.S.^61. MM.1938.

137ff.; dagl.) brugt (ofte spøg., nedsæt.) om
hvad man ikke kan ell. vil betegne nærmere;

ofte om hvad man finder paafaldende, løjer-

ligt, (let) komisk.

I) om ting (ell. forhold). I.i) om ting, gen-

stand i al alm.: dings; himstregimst.
*hans unge Kone

|
Først eller sidst ham

gav
I

To lange Tingester paa Hovedet, til

Krone (o: satte ham horn i panden). Chr
Borup.PM.363. han (blev) kjed af at leve,

og saa sprang han ud fra den Tingest (o:

en altan) og knækkede sin llals.Heib.Poet.

V.293. vil (De) laane mig disse fortræffelige

Tingester (o: galocherne). Hostr.G.63. Bliv
nu hos din Onkel i Nat, Louis! Lig der paa
den lille Tingest af en Soia.Schand.BS.283.
*hvor Maskinen (o: lokomotivet),

\
den væl-

dige Tingest, staar rolig og syder
|
og hyller

sig i Røg.JVJens.Di.67. 1.2) (ænyd. d. s.

(i hunde-, tævetingest. HistMKbh.III.125f.);
nu kun dial.) brugt eufem. om kønsdele
(genitalia). Moth.T117. Krist.BRL.124. Gerts.

A.79. Feilb. UfF. 1.3) (nu 1. br.) om noget

trykt ell. skrevet, litterært arbejde, musik-
stykke, -nummer olgn. ei alene det som
Titius derom skrev, samt Wiequefort i den
lille Tingest, Thuanus restitutus kaldet.

Gram.Breve.19. hun synger flere saadanne
græsselig lange Tingester (o: italienske arier).

Blich.(1920).XIX.88. som der stod . . meget
rigtigt i en Avis, eller hvad det var for en
Tingest. CBern/i.//.2i2.

10 2) om levende væsen. 2.1) om dyr. LTid.
1752.200. *Hvad er den hele Tingest (o:

sommerfuglen)?
\
To Vingepar med Støv.

Winth.1.228. Og saa Fangsten (o: ved fiskeri) 1

Ækle, kolde, klamme, klæbrige Tingester.

Bogan.1.26. (grisen) var en lille tyk og styg,

stridhaaret Tingest. Pon<.F./.27. 2.2) om
person, oftest kvinde; dels som spøg. ell. god-

modig, medlidende betegnelse; dels (især dial.)

som nedsæt, ell. haanende betegnelse; spec.

20 (dial.) om grim ell. løsagtig kvinde (jf. JH
Smidth.Ords.162. VSO.). Meener du, at de
flanevorn Tøszer er behagelige, og meener
du, at de løse Tingester kand ikke komme
en ærlig Karl til at spye mangen gang. Zom
Grønneg.11.359. Grev T., en lille skutrygget
Tingest, der halvt lignede en Kameel og
halvt en Ska,Tnha.sse. RudBay.EP.III.58. Det
er en sølle fattig Tingest, der bor nede i

Mosen (om en landarbejder) . Skjoldb.PerHoU.

30 (1912).183. *(han) brølede ud over Lokalet:

I

Min Kone er en Tingest. SigfrPed.NSY57.

Feilb.

ting-fast, adj. (foræld.) bekræftet ved et

tingsvidne. Amberg. MO. -ferie, en. (jf. -fri-

hed; foræld.) betegnelse for visse dage ell. tids-

rum, da der ikke maatte holdes ting (retter-

gang). Baden.JurO. Skautrup.Hardiskemål.
11,1.(1942).35. -foged, en. (ænyd. t(h)ing-

foged (-fogit, -fod); jf. -holder; foræld.)

40 foged (der ledede forhandlingerne, afsagde dom
m. m.) paa et ting, især et herredsting; herreds-

foged; ogs. om person, der kunde træde i

herredsfogdens sted; sættefoged (se nærmere
WChristensen.DS.255ff.). Moth.T118. PJJørg.
RH.362. Skautrup.Eardiskemal.il,1.(1942).
37. -folk, et ell. pi. (jf. -almue; foræld.)

de(t) paa tinge forsamlede folk. VSO. JOlr.

SD.III.68. AOlrE.NG.155. -fred, en. (sj.

Tings-. Arup.DH.II.184). (æda. thingfrith,

50 fsv. J)ing(s)frij)er ; foræld.) I) (jf. -helgj den

fred (1.3), der skulde herske paa tinge og paa
rejser fra og til tinget. DL.6—9—23 (se u.

Kirkefred^, forstyrre Thingheden. Hauch.Y
389. DanmRigHist.1.823. 2) brud paa, for-

styrrelse af tingfreden (1). da skal hånd . .

bøde derfor efter Loven og for Tingfred. DL.
6—9—19. DenViborgerSamler.'*/d824.3.sp.l.

-frihed, en. (foræld.) d. s. s. -ferie. Baden.

JurO. MO. -færd, en. (ænyd. d. s., oldn.

60 J)ingfer8) I ) (foræld.) rejse til (og fra) tinget.

islandske Jorddrotter (havde) paa deres

Tingfærd . . et Følge af . . væbnede Mænd.
Molb.DH.I.120. være i Tingfærd. MO. 2)

(dial.) rettergang; retssag; proces. SMBeyer.
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E.165. Landsmaal paa Sjælland: „være i

Tingfærd med hinanden", ilfer/er. '540. UfF.

jf.:
* Viborg kun en Landstad er, | Takt med

Straa, af Ilden truet,
|
Dog ved Tingfærd

vidt bekjendt,
|
Som ved kloge Dommere.

HFRørd.(KirkehistSaml3R.I.7). -fæste, v.

vbs. -ning (MunchPet.C.I.195. Hurwitz.S.
418.427). (tsL {)ingfesta (i bet. 2)) I) (sj.) ved-

tiige, fastlægge ved beslutninger paa tinge, den
Samling af Styrken, som blev det endelige

Resultat af Kampene helt fra Folkevandrin-
gens fjerne Slægtled til det historiske Dan-
marks tingfæstede Styre. VlaCour.DH.1.55.
2) (som officiel betegnelse efter retsplejeloven

1916 (allr. brugt i den 1909 vedtagne lov); emb.,

jur.) indbringe en sag for retten ved stævnin-

gens forkyndelse for modparten (jf. anhængig-
gøTe). Naar Tiltalen af vedkommende Re-
præsentation (o: et af rigsdagens ting) er ble-

ven besluttet (beskikker man) den eller dem,
der paa dennes Vegne som offentlige Ankla-
gere skulle thingfæste (anhængiggøre) Sagen
for Rigsretten. Tidssfcr. /. Retsvidenskab. 1895.

404. LovNr.53**/,1909. §270.799. LovNr.90
^y*1916.§279.816. Anklageskriftet indleveres

paa Rettens Kontor; ved dets Indlevering

er Sagen tingfæstet. LovNr.250yiol932.§926.

-liels, en. (oMn. J)inghelgr; foræld.) d. s. s.

-fred 1. D&H. AOlrE.NG.150. -hold, et.

(foræld.) det at holde ting. Forordn.*''U1778.

§5. Grundtv. (KbhSkild. 1809. sp. 1664). jf.

Tingholdstid. Forordn.*'/»1778.§6. -hol-
der, en. (^Ma. tingholdher; foræld.) d.s.s.

-foged. Baden. JurO. WChristensen.DS.255.
PJJørg.RH.362. -hos, et. {ænyd. d. s. (Re-

skr.'*/,1683. se ogs. Aarb.1902.297f.), oldn.

pinghiis, jf. mnt. dinkhus) hus, hvor der holdes

ting; nu: den bygning, hvor underretten holdes

(og forbrydere sidder i fængsel; ofte i forb.

(raad-,) ting- og arresthus^. Reskr.^*U1703.

Naar nu Amtmanden kommer her i Morgen
. . saa vil han selvfølgelig hen at se paa
Thinghuset. Hostr.KG.III.2. Aarb.1902.297.

Trap.*I.401.II.73.405.
||

(sj.) m. h. t. udenl.

forhold; fx. om romersk domhus: MHamm.
Thorvaldsen.(1870).17. || hertil (foræld.)

Tinghus-penge, penge, som en retskreds be-

taler for benyttelsen af et tinghus (i en anden
kreds). Reskr.*/iol802. -høj, en. (jf. -bakke,

-dysse^ egl. (foræld.): høj (ofte: grav-, kæmpe-
høj), hvorpaa ell. hvorved tinget holdtes (under

aaben himmel); nu ofte som stednavn. Uolb.

DNB.639. Feilb. AarbHards.1927.130ff. Trap.*

X.308f. VlaCour.DH.1.53. -hører, en.

flt. -e ell. t d. s. (Rhode.HA.6). (ænyd. d. s.,

glda. thinghør; foræld.) hver af de mænd,
der var beskikkede til at fungere som rets-

vidner paa tinget; tingmand; stokkemand (2);

ogs. om person, der af et ting var udmeldt til

at iagttage et ell. andet uden for tinget og

senere bevidne det paa tinge; endvidere om
herredsfoged (jf. WChristensen.DS.253ff.) og

(sj.) om person, der gaar omkring og bekendt-

gør, hvad der er sket paa tinge (Moth.TllS).

Tinghørere, Tingmænd, eller Stokkemænd,
skulle være otte, eller i det mindste syv,
foruden Fogden, tilstæde paa Tinge . . til et

lovligt Tingsvidne at udstæde.DL.i

—

7—1.

Holb.DNB.528. Sal.*XXIII.493. -høring,
en. {æda. thinghøring, jf. mnt. dinkhoringe;

foræld.) d. s. VSO. MO. WChristensen. DS.
255 ff. t -kalde, v. (cenyd. t(h)ingkalle)

stævne en for et ting. Cit.l706.(Vider.I.373).

Tin-glasnr, en. (jf. -emalje; fagl.)

glasur af tin- og blyilte samt sand. OpfB.*II.
366. NationalmusA.1934.44.
tingle, V. ['teiib] -ede. vbs. jf. Tingel.

{eng. tingle; lydord, jf. III. ting, eng. ting,

ringe, klirre, ænyd. tingre, samt II. tingeling;

andre dannelser til sa. rod findes i tinke og
Zof. tinnire, klinge, klirre; l.br.) frembringe
høje, lyse toner, som ved ringning med
mindre klokke, klirren med glas olgn. Faare-

20 klokken tinglede langs de brune, kjærulds-
randede Tørvemoser. J.aA;/.PJ..55. han (steg)

under Karaflens stigende Ringlen og Ting-
len op paa Talestolen. so.B.5(?. jf.: *Fældet
blev de uden større Møje.

|
Tyndt var det

Vaabengny, her tingled hem.Hjortø.(IslSa-
gaer.I.182). *vaagnende Lærker

|
indting-

led hans Blund i en syngende Sky. Aakj.
Hejmd.52.
Ting-lid, en. [-,116] ^Thing-. NordConv

30 Lex.Y.543. Aarb.1875.247). {æda.(?) t(h)ing-

lith (se SvenAggesønsVærker.(udg.l915).16f.),

oldsvensk (run.) {)ingali6 (VidSelskOversigt.

1898.142), jf. oldn. ^ingmannaliS ; 2. led er

oldn. 115, n., følge af mænd, hjælp m. m.; hist.)

betegnelse for Knud den stores staaende hær
af huskarle i England. KofodA.LovHist.I.17.

DanmRigHist.L390ff.795. PJJørg.RH.58. bil-

ledl.: Et andet Spørgsmaal . . er det derimod,
hvorlænge og hvorvidt de Tatere og Tyrker

40 (o: C. Bergs tilhængere i folketinget), som
Hr. Berg maatte have optaget . . i sin Ting-

lid, lade sig styre. Ploug.(Dagbl."/il882.1.

sp.4).

tinglig, adj. ['terili] I) (ty. dinglich; afl.

af 1. Ting) som angaar, omfatter ting, gen-

stande; som hører ind under kategorien ting

(mods. personlig ell. aandelig, abstrakt olgn.).

I.l) ((3, 1. br.) i al alm. Stamsproget for det

Danske havde tre Kjøn, nemlig et mandligt,

50 et qvindeligt, og et t'mgligt. Levin.Gr.1.43.

Lensforholdet har to Hovedsider, en tinglig,

den forlenede Genstand, og en personlig,

det ved Forleningen stiftede Troskabsfor-

ho\d.KrEr8l.(Sal.XI.684). 1.2) (jur.) i forb.

som tinglige rettigheder, rettigheder, der

giver adgang til raaden over en ting (i mod-
sætn. til fordringsrettigheder) (Goos.II.241.

Torp.l), ting lig ret, tingsret fNordConv
Lex. III. 117), tinglig beskyttelse, den til

60 en tinglig rettighed knyttede beskyttelse mod
alle og enhver (VindingKruse.E.1238), ting-
lige krav, krav, som kan opstaa ved rettig-

heder, der giver adgang til at raade over ting

(Henry Ussing. Da. Obligationsret.(1935-37).4).
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2) (jur., sj.) til II. Ting. (JyLov.2.6) om-
handler de tinglige Formaliteter som brug-
tes, naar Sandemænd bleve opkrævede til

at kjende i en vis Saig.JELarsen.Saml.Skr.l.

Afd.I.(1857).71.
Ting^-liste, en. dels: liste over (ind-

komne) retssager; sagliste (1). Hylling.HJ.38.

dels: liste over de sager, der skal lehandles

ved et nævningeting. LovNr.90^^/tl916.§23.

-lyse, V. [-jly^sa] -te ell. (nu næppe br.)

-ede /^Min heele formue . . bestaar udj

Jordegods og nogle tinglysede huuspante.

Holb.(HolbergAarlog.1921.11)). vbs. -ning.

(æda. J)ing-, thingliusæ, jf. æda. liusæ a

thinghæ og lyse til tinge u. lyse 8 ) bekendt-

gøre, lyse (8) paa tinge ell. (nu) ved under-

retten; nu især om lysning af rettigheder over

faste ejendomme og af visse retshandler og rets-

dekreter (bl. a. ægtepagt, indgaaelse af borger-

ligt ægteskab og kuldlysning). Haver nogen
taget anden i Fællig med sig, og haver

ej Tinglyst hvad hånd indførte i Fællig.

DL.l—24—27. en Kjøbecontract om en fast

Eiendom er en NuUitet, naar den ikke bliver

tinglyst. ASØrsted.Haandb.1.95. der fik han
Besked om, at der var tinglyst Ægteskab
mellem Tage og Lncie. Buchh.GodlilleBy.

(1937).237. tinglyst skifteekstrakt, se Skifte-

ekstrakt, tinglyse skøde (paa), se III. Skøde.

II
m. h. t. uægte barn: lyse i kuld og køn.

Det Barn, som af Fader tinglyst vorder,

maa ingen vræge, at det jo holdis for Egte-

barn.Z)L.5—2—7(?. LovL.III.670. || hertil:

Tinglysnings-afgift, -attest, -bog, -dom-
mer, -kontor, -liste, -lov, -protokol, -ud-

gift ofl. -læse, V. [-ilæ'sa] vbs. -ning. (jf.

læse (til tinge) u. I. læse 2.4; jur., emb.)

oplæse et dokument paa tinge, i retten med
den retsvirkning, at indholdet derved betrag-

tedes som bragt til almenhedens kundskab

(paa samme maade som nu ved tinglysning);

nu (efter 1926) kun om saadan bekendtgørelse

ved lysning til borgerligt ægteskab og ved

kuldlysning af uægte børn. Tinglæsningen af

Documenter, angaaende . . Selveiergaarde.

Skr.yil819. See, det siger Anders Jørgen,

og hvad han siger, behøver inte at thing-

læses. Bøgh.DA.1.29.. den, der begærer et

Dokument tinglæst eller udslettet. JitrFor-

mularbog.^196. tinglæst skifteekstrakt, se

Skifteekstrakt, tinglæse skøde (paa), se III.

Skøde.
II

hertil: Tinglæsnings-afgift, -do-

kument, -gebyr ofl. -løber, en. (foræld.)

person, der havde til hverv at gaa omkring
og give meddelelse om, hvad der var sket paa
tinge. Moth.T118. Tingløber og Indsidder i

Sønder MehTn.Cit.l765.(OrdbS.). -mand,
en. {æda. (flt.) thingmæn, oldn. |)ingma5r, jf.

mnt. dinkman) I) (foræld.) om hver af de

paa tinge forsamlede personer, ell. om hver af

de (8 ell. (efter sjællandsk lov) 12) personer

(tinghørere), der udmeldtes for at give edeligt

vidnesbyrd (tingsvidne) om, hvad der var fore-

gaaet paa tinge. DL.l—7

—

l(se u. -hører^.

Holb.DNB.737. Ude i hvert Sogn var der
udnævnt en Tingmand, det var som oftest

en mindre Husmand, der kunde læse og
skrive lidt, han fik saa en lille Løn for at
møde i Retten som Tingsvidne. ^arfeFrfeor^.

1938.219. penge taler mere end tolv ting-

mænd, se Penge 3. 2) (især hos sprogren-
sere) folkerepræsentant; deputeret; især: med-
lem af den danske rigsdag; rigsdagsmand.

10 HjælpeO. FrHamm. Grundtvig og det forenede
venstre.(1875).48. Aakj.EE.15. GFog-Pet.RR.
139. ^-navn, et. se Tingsnavn.
Tingning, en. flt. -er. (ænyd. d. s.)

vbs. til tinge (2): handlingen at tinge (om
noget); især (nu dial.) om aftale, overens-

komst, akkord(ering) m. h. t. en ydelse, leve-

rance ell. bestilling paa noget; ogs.: løfte om
noget (Feilb.). Moth.T120. Junge.135. Kon-
gen . . giorde Tingninger med de forskiellige

20 Haandværksmestere.Moi&.^rci'i.SO. ved ind-

sendelse af tingning på frugttræer. Pm/or-
tegnelsefraMosbeksPlanteskoler.(1884/85).8.

Ting-plads, en. den plads, hvor tinget

holdtes under aaben himmel; ogs. (jf. -sted^

om stensætninger fra oldtiden (BornhOS.).

Moth.TlU. Aarb.1902.293. tingpladsen ved
Nihoxg.AOlr.DH.il.237. -pligtig, adj. som
er pligtig at søge ting et bestemt sted (ved et

bestemt ting). Der gives og nogle til Hertug-

30 dømmet Slesvig hørende Districter, som ere

tingpligtige til danske Retter. J-zSØrsied.

Haandb.1.7. RibeAmt.1922.515. -proto-
kol, en. ('Tings-. Nørreg.Privatr.III.80).

(jf. -bog 1) (foræld.) retsprotokol, der førtes

ved tingene. PEdvFriis.S.142. Baden.JurO.

-pæl, en. (sj.) om retterpæl, kag olgn. Ikke

at maatte . . trække ham (o: en vildttyv)

til nærmeste Thingpæl og faa hans Øje

udstukket. Drachm. VD.254.

Cp tin-graa, adj. af en blank graa farve

som tin. *tingraa Bøgesta^mmer. Holstein.MM

.

75. tingraa Ø]ne. 8Mich. Dommeren. (1921).

176. Havet ligger blankt, næsten tingraat.

C Skovgaard -Petersen.MinArbejdsdag. (1939)

.

28. -granat, en. (mineral., foræld.) tinsten

i krystalform. vAph.Nath.VIII.98. Funke.

(1801).III.280.

Ting-rider, en. (glda. thingrither

(DiplomatariumFlensborgense.I.(1865).495);

50 hist.) landstingsrider. Moth.T118. PJJørg.

RH.54.247.
Tings-, i ssgr. især af I. Ting.

Ting-sag, en. (foræld.) (rets)sag, der

behandles paa et ting. Moth.T118. Skautrup.

Hardiskemål.II,1.(1942).56. -sal, en. (jf.

-stue; 1. br.) sal, hvor der holdes ting ell.

rettergang. Vil De se mig (o: en byfoged) i

min Vælde, saa besku mig bag Thingsalens

Skranke. Schand.AE.109.
60 Tings-dom, en. [II] (æda. things

doom, jf. glda. tingsdom, de paa tinget fun-

gerende domsmænd, oldn. J)ingad6mr; nu

næppe br.) dom, der er afsagt paa tinge.

DL.l—W—l. 6—15—9. -ed, en. [II] (ænyd.
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d. s.; nu næppe br.) ed, der aflægges i tinget

ell. for retten. VSO. MO.
Tingsel, en. se Tengsel.

Tings-forsikring, en. (forsikr.) sha-
de(s)forsikring af bestemte ting; elementår-
forsikring. VortHj. III, 2.81. ForsikrL. 137.
-fred, en. [II] se Tingfred. -genstand,
en. (gram., 1. br.) d. s. s. -objekt. Madv.
GrO.^(1846).28. -indbegreb, et. (jur.)

samling af ensartede ell. til fælles brug be- lo

stemte ting (fx. et varelager, en gaards be-

sætning). Torp.39. JurO.(1934).149.
Ting-skade, en. (forsikr.) skade paa

ting, genstande. ForsikrO. -skammel, en.

(glda. tingskamel (De med Jydske Lov beslæg-

tede Stadsretter.(1855). 255); foræld.) d. s.

s. -bænk. Oluf Niels. Tingsvidner. (1882). v.

-skriver, en. (ænyd. d. s.; foræld.) den
embedsmand, der besørgede skriverforretnin-

gerne ved et ting. Moth.T118. PJJørg.RH.
513. Skautrup. Hardiske mål. 11,1. (1942). 51.

54.
II

om sdjy. forhold før 1864. Skovrøy.
Fort.13.

Tings-leje, en. (jur.) det retsforhold,

der bestaar i at overlade en ting til midlertidig
brug mod vederlag; leje. Nørreg.Privatr.III.
205. JurO.(1934).91.

Ting-smed, -smet, en. se Tinksmed.
Tings-navn, et. (sj. Ting-. CDorph.

Da.Sproglære.(1865).7). (gram.) substantiv, 30

der betegner noget konkret (mods. Tankenavn^;
ogs. undertiden: fællesnavn (2); appellativ.ME
Matthiessen.Da. Sproglære.(1872) .9. EJessen.

Gram. 21. Mikkels. Sprogl S. 38. jf. Tings

-

navneord. JJensen.Da.Sproglære.(1833).31.
-objekt, et. (jf. -genstand; gram.) objekt,

der betegner ting ell. forhold. FGuldb.Gram-
maticalske Forelæsninger. (1814). 229. Madv.
GrO.\(1846).28.

Ting-sprog, et. (foræld.) de særlige 40

ord og udtryk, der anvendtes paa tinge, ved
retteraang. VSO. MO.
Tings-protokol, en. [II] se Ting-

protokol, -ret, en. (jf. tingenes ret u.

I. Ting 4.3; jur.) læren om de tinglige rettig-

heder; tidligere ogs. indbefattende obligations-

retten. Nørreg.Naturr.175. Torp.l. -sub-
jekt, et. (jf. .objekt; gram.) subjekt, der
betegner ting ell. forhold.

Tingst, en. se Tingest.

Ting-stav, en. (sj.) stav, der var sym-
bol paa tingets, rettens myndighed. CBernh.lV.
365. -sted, et. (ænyd. tingsteth (Skautrup.
Hardiske mål. 1 1, 1.(1942). 31), æda. (propr.)

Thingstathæ (VaUJord.(1926).47), oldn. t)ing-

sta6r) sted, hvor der holdes ting; egl. (hist.)

om det sted under aaben himmel, hvor et

omraades ting blev holdt, i reglen et højt-

liggende sted (jf. -bakke, -høj^, hvis midt-

punkt (selve tingstedet) var en af fire store 60

sten (hvorover der var lagt fjæle, tingstokke)

afgrænset plads, hvor selve retshandlingerne

fandt sted; tidligere ogs. om stensætninger,

kæmpehøje olgn. fra oldtiden, der mentes at

have været sæde for tingene (jf. -høj^; senere

(og endnu emb., jur.) om det sted (den by
osv.), hvor retten for et vist omraade har sit

sæde. 29 Districter eller Herreder, som hver
har sit Ting-Sted. LTid.1724.250. De Steder
i Staten, paa hvilke stridende Parters Træt-
ter udføres og paadømmes, kalder man Ting
eller Tingsteder. Nørreg.Naturr.439. gamle
Thingsteder løfte sig i Kornmarkerne.HG
And.(1919).IV.114. Ved kongelig Anordning
bestemmes Tingstederne for Underretterne
udenfor København. LovNr. 90^^* 1916. §19.
Skautrup.Hardiske mål.11,1.(1942).29. billedl.

:

*I, der samles om
|
Den gode Smags Stan-

darter for at holde
|
Paa Poesiens Thing-

sted Y)(im.Hrz.D.III.42. -sten, en. (foræld.)

om hver af de (fire) store, i en firkant an-
bragte, sten, der afgrænsede tingstedet; ogs.

om de sten, hvorpaa bymændene sad under
deres raadslagninger; endvidere om bautasten

med stenkreds ell. bautastene i kreds (Bornh
OS.). Cit.l844.(Galsch.H.328). *paa Thing-
stenen op

|
med Spydet i Haand

|
han

(o: longobarderhøvdingen) sprang. Drac/im.t7D.
156. Aarb.1902.300. Trap.*III.38. Feilb. om
brugen som ell. i stednavne se SvAakj.VJ.
141.174. -sti, en. (ænyd. d. s. (SvAakj.
VJ.69); ^7. -vej; især foræld.) gangsti, der

fører til et tinghus, -sted. Illum. Servitutter.

(1943).122. om brug som (del af) stednavn,

se Stedn.IV34.Y541.VI.436. -stok, en.

{glda. thingstock, jf. mnt. dinkstocke; for-

æld.) d. s. s. Stok 3.5. Hugger, eller opbryder,
nogen almindelige Broer, eller Tingstok, da
er det Herverk. DL.fi

—

14—8. Tingstæderne
vare indrættede paa Marken med 4re Ting-

stocke, som i en Firekant laae paa Steene,

hvorpaa sadde Fogden og Skriveren . . og
de 8te Mænd, som af disse Tingstokke, kal-

des Stockemænd. CThestrup. Tingene og Ting-

stederne.(1747).38. Aarb.1902.293. -stad,
en. flt. -e. {ænyd. d. s.; til II. Stud, men med
(senere) tilknytning til I. Stud 2; sml. Lov-
stud; nu arkais. ell. dial.) egl.: person, der

yder juridisk støtte for sagsøger osv. paa tinge;

sagfører; prokurator; især som nedsæt, be-

tegnelse for prokurator
,

jurist, spec. om saa-

dan, der søger at fremkalde retstrætter, bru-

ger mindre fine midler; rabulist; lovtrækker;

vinkelskriver; ogs. (1. br.) nedsæt, om hver af

de trættende parter i en (rets)sag (Holb.Rpb.

III.4. StSprO.Nr.60.31), ell. i al alm. om
person, der blander sig i andres sager, stifter

trætte, er krakilsk olgn. den anden er kun
en Ting-Stud, men jeg har studeret mine
Jura i 4re Aar i Rostok. Holb.Bars.V5. jeg

er ingen Tingstud, jeg vil være ærlig, og
tilstaae, at jeg dog rigtignok ikke har seet

Hatten. Heib.Poet.Y232. (Lindberg) var alt-

for meget Tingstud til, at han skulde sige

noget Ufordelagtigt om det mægtige danske
Cja.nceUi.HSchwanenfl.M.II.19. en uhelbre-

delig Krakiler var han . . og Tingstuden i

ham stod altid oprejst med fældede Horn.

XXIII. Kentrykt "/. 1948 96
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Aakj.StStB.III.92. Feilh. ofte i sammen-
ligninger: Ey giv Lyd. Respect for Retten.

I bærer jer jo ad ligesom nogle Tingstuude.

Holb.Ul.Prol. vi skjændtes som Thingstude.

Schand.IF.267. Rosenkrantz.Prokuratorerne i

Danmark.I.(1927).23f. Mig synes, han syn-

ger som en Thingstnål CarlGandrup.Spotte-
rensEus.(1928).46. || hertil (sj.): Ney see

mig hvilcken Dievels Karl (o: en notarius)

med hans Ting Studerie.jfiComGrønMegf.//.

157. -stne, en. {ænyd. tingstuffwe; jf. -sal)

stue ell. sal (i ting- ell. raadhus), hvori der

holdes ting ell. ret. (borgerne) fandt for sig

deres Raadhuus og Ting-Stuer opbygte.
Slange.ChrIY585. ResoUMSlS. Raad- og
Thingstuen i Sandvig. BornhHaandvEr.95.
(det 1780 byggede raadhus i Vejle) rum-
mede Tingstue, to borgerlige Arrestkamre,
Byraadssal og ArkiyTuin. Kulturminder.1944.

66.
II

(sj.) om stensætning (paa en mark),

der (ligner ell.) har været et tingsted. Krist.

DS.in.329.
Tings-Tidne, et. (i bet. 2 ogs. Ting-.
— nu næppe br. Tings-vinde. CThestrup.

Tingene ogTingstederne.(1747).31. PEdvFriis.

S.214). (glda. tingswitne, -vinde, æda. things

witnæ, J)inguitni, mnt. (fra dansk) ding(e)s-

winde) I) egl. (foræld.): tingmændenes vidnes-

byrd om, hvad de har hørt og set paa tinget,

ell. vidnesbyrd, der paa tinge afgives af per-

soner, om hvad de har iagttaget uden for tin-

get, ell. om hvad der var olm. kendt, ell. det

aktstykke, der blev opsat herom; senere: et

vidnesbyrd, der er afgivet i retten, ell. ud-

skrift af vidneforhøret; ogs. d. s. s. Tings-

vidne-akt, -sag (se nærmere Bang & Larsen.

Den da.Procesmaade.I.(1837).530 og Nellem.

Proces.581f.). DL.1—13—28. Hvorledes kand
een seyle paa MøUesteen, som ligger Tings

Vidne for at være skeet nogle gange over

LiT{i&OTden?Holb.UHH.I.5. Imorgen afhol-

des det første Tmgsyiåne.Blich.(1920).XIY
176. Gamle jydske TingsYidner. Oluf Niels.

(bogtitel.1882). Lassen.AO.* 852. jf.: de onde
Tanker og Begjæringer, der traadte op som
Thingsvidner. HCAnd.(1919) .11.363. optage
ell. tage et tingsvidne (paa noget): Holb.

DNB.532. det er raadeligst at tage et

Syns- og Tingsvidne beskreven om denne
TilåTa.geise.Wiwet.EL.103. et den — optaget
Tingsvidne, hvoraf det fremgaar, at Testa-

mentsvidnerne — med Ed har bekræftet

deres Attestation paa Testamentet. Jwri^'or-

mularbog.^181. Henry Ussing.Da. Obligations-
ret. (1935-37). 359.

Il
hertil Tingsvidne-alit

(o: udskrift af hvad der er passeret under
en tingsvidnesag), -sag (o: sag, anlagt til

erhvervelse af et tingsvidne). 2) (foræld.) hver

af de personer, der aflægger et tingsvidne (1).

VSO. Ting-: Forordn.»/,1847.§5. Skautrup.
Hardiske mål.II,1.(1942).65.69.
ting-svoren, part. adj. (1. br.) som

har aflagt ed, er taget i ed paa tinge, man . .

er bleven forvisset ved Tingsvorne Vidners

herettelse.KSelskSkr.VIIL124. MO. -sø-
gende, part. adj. se u. søge 4.2. -tavle,
en. (foræld.). „En Tavle, som findes op-
hængt paa Tinget." VSO. -tid, en. I ) (glda.

thing tiidh, jf. mnt. dinktit) den tid, tidligere

i reglen en bestemt ugedag, da der holdes ting;

ogs.: den tid paa dagen, da der holdes ting

ell. retsmøder. LovLPet.V.759. PJJørg.RH.
244. 2) (1. br.) det tidsrum af dagen, da rigs-

10 dagen holder møde. Pont.M.103. -træ, et.

(foræld.) træ, der voksede paa ell. ved et ting-

sted. Krist.DS.111.332. ogs. om træ paa den
plads, hvor gadestævnet holdtes: Hostr.Er.22.

-vej, en. (æda. thing wægh; jf. -sti; for-

æld.) vej, der fører til tingstedet, ell. tur, rejse

til og fra tinget. Moth.TllS. Cit.l809.(Aarb.

1902.306). Krist. DS. III. 330. han er paa
Tingvej, naar du kommer. Kyrre.(IslSagaer.

II1.195). -vidne, et. se Tingsvidne.
20 Tin-ilt, en. (nu næppe br.) d. s. s. -aske.

SLangkjær.Varekundskab. I.(1856).379. -ilte,

et. (kern.) kemisk forbindelse af tin og ilt,

der forekommer i fri tilstand som tinsten.

OpfB.HI.267.
tink, interj. [ter\,(')g] {eng. tink! ty.

tinke! i lign. bet.; lydord; jf. tinke. Tink-
smed, III. ting; sj.) gengivelse af en
klingrende ell. klirrende lyd. (tink-

smeden) kredser . . ængstelig om Æg og
30 Unger, stadig skrigende Tink- Tink. /Sai.*

XIV138. et Par klingre „tink-tink" og et

Par dybe, mørke „rung-rung" . . fortalte

mig, at de første store, lunkne Regndraaber
var begyndt at ia\åe.KnudPouls.Va.l60.
Tin -kalk, en. (foræld.) et ved op-

hedning af tin dannet ilte (stannooksyd).

vAph.Nath.VIII.102. Manufact.(1872).394.

-kande, en. (ænyd. tin-, te(e)n-, then(ne)-

kande (-kanne), oldn. tinkanna) kande af

40 tin. S&B. D&H. i talem., se u. opskure 2,

IV skure 1.

tinke, v. ['terigo] -ede. (glda. d. s., eng.

tink; lydord; jf. tink samt tingle. Tink-

smed osv.; nu næsten kun dial.) give ell.

frembringe en klingende, klirrende lyd

som ved slag paa metal. Tinke , . Er at

give lyd som bekken eller andet af malm.
Moth.T121. den snu „Tinksmed", enten han
flyver eller sidder stille paa en Knold,

50 „tinker" han, som om han vilde lege Skjul

med hvem som hpht.Feilb.BL.322. jf.: der

gik Fysikere og Teknikere og tinkede med
Apparaterne, men der var ingen Patienter

regulært hehsindleåe.JensNielsen.HvorforMil-

lionvoUrøntgenrør?(1940).5. \\ (jf. I. Pinke,

III. pinke^ om kimen, klemten med klokke.

UfF. sml: Den mindste Klokke (i Keldby

kirke, Møn) kaldes „Tinkeklokken" eller

„Skriftemaalsklokken", fordi den brugtes

60 ved Skriftemaalets Begyndelse. i)onmZirA;er.

VI.970.

Tin-kis, en. (mineral.) mineral, bestaa-

ende af svovl, tin, kobber og jærn; stannit.

Funke.(1801).III.280. VareL.*863. -kry-
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stnl, en ell. et. (fagl.) krystal, dannet ved

krystallisation af tin. vAph.Nath.VIII.98.
VSO.
Tink-smed, en. ['terig-] (ikke i rigsspr.

Ting-. Moth.TllS. Hornemann.fPhysBibl.I.

151). MDL.598. Aakj.VB.83. — dial. Ting-
smet. sa.VF.196. sa.VB.83). {ænyd. ting-

smed; til tinke ell. tink og I. Smed 3.1 m.
henblik paa fuglens metalklingende stemme

||

m. h. t. formen Ting- jf. III. ting og u. tingle)

\. klireti Totanus glareola; kærsneppe; ogs.

undertiden om andre klirer (Kjærbøll.525) og

i dial. maaske ogs. om dobbeltbekkasin, Scolo-

pax Gallinago (Feilb.). Kjærbøll.527 . den
lille, arrige Fugl, der kaldes Tinksmeden, er

alle Børn . . rædde for, fordi den uden
Skaansel hugger dem Huller i Hovedet.
Aakj.BT.192. Spårck.ND.548. Ude ved Ka-
nalen hamrede Tinksmeden paa sin spinkle

^ø\w&xa\io\t.KMunk.(NatTid.**ld938.9.sp.3).

II
hertil Tinksmed-klire, tinksmed, Totanus

glareola. Kjærbøll.527 . Brehm.FL.511. tink-
tink, interj. se tink.

Tinktur, en. [ten,(g)itu?r] flt. -er. (af

lat. tinctura, til lat. tingere, v., farve, se tin-

gere) I) farve(vædske) ell. farveskær;
anstrøg; især (mal.): en ganske tynd lak,

hvori der kan udrøres naturbronze ell. farvede

bronzer. Moth.Conv.T72. Med denne Tinctur

kan man farve baade mørkeblaat og lyse-

blaat. OeconH. (1784). 1. 171. Barokrammer,
hvis Guld om Oldeforældrenes Portrætter

forlængst var falmet og uanstændigt . . de

fik et Lag grøn Tinktur med Broncepulver.

ORung.VS.29. billedl.: Græmmelsens Tinc-

tur kom snart . . paa hans noget ind-

faldne Kinder. Blich.(1920).XXIX.72.
\\

(he-

rald.) fællesbenævnelse for de til skjoldets

mærker anvendte to metaller (guld og sølv)

og fem farver (rødt, blaat, sort, grønt, purpur)
og det saakaldte „pelsværk". vAph.(1759).
de heraldiske Farver eller Tinkturer.PS
Grandjean.Heraldik.(1919).44. 2) (foræld.)

essens, hvormed alkymisterne mente
at kunne forvandle uægte metaller til

guld, forlænge livet olgn. (jf. Guldtinktur 1,

Livstinktur^. dend Tinctur, som haver
Magt

I
At giøre Guld af Kobber. Cit.l717.

(NkS4°820.72). de Vises Sten, der ogsaa . ,

blev kaldt . . den røde Tinktur. Op/fi.'TT/.

3) (jf. Eliksir, Essens 1; især apot., med.)

udtræk af droge ell. opløsning af eks-
trakt, fremstillet med vinaand ell. en

blanding af vinaand og vand (brugt som
lægemiddel), jeg har en Tinctur, som er et

arcanum, hvoraf vel . . de fleerste døer,

men dersom de icke døde deraf, var aldrig

noget saa ypperligt i Verden. Holb. Bars.

111.6. (han) roste sine Tinkturer og Vid-

undersalver. SophClauss. RB. 45. PharmDan.
(1933).561.

II
hertil bl. a. Tinktur-kælder,

den kælder i et apotek, hvor tinkturerne op-

bevares. Apot.(1938).12.

Tin-lod, et. spec. 0: snellod af tin ell.

af tin 0^ bly. JFBergs.HK.105. Sal.*XV965.
-lodnins, en. (fagl.) lodning v. hj. af
tin(lod); ogs.: lodning af tingenstande. Ur-
mageren . . havde hæftet (lysekronens løse

arme) med Stifter og Tinlodning. Li?øt/er.

G.41. SmedeMaskinarb.288.
tinne, v. ['tena] -ede. vbs. -ing (Moth.

T116). {ty. zinnen; afl. af Tin; nu kun i

ssgr. som af-, overtinne, jf. dog tinnet) d. s. s.

10 fortinne. Moth.TllS. tinnet, adj. ['tena^]

(ænyd. d. s.; afl. af Tin ell. perf. part. af
tinne; 1. br.) I) som er af tin ell. er fortin-

net. *En tinnet Kasserolle. Oehl.XIVO. *Solen
spejler sig i tinnet Bnlel&d. AaBerntsen.Ung-
karlensVisebog.(1923).10. 2) som minder om
tin; af en mat, glansløs farve som tin. Et Par
^søiv-)Stager fra 1704 var . . helt mat-
slebne, nærmest med en tinnet Karakter.
Tilsk.1938.II.423. \\ især om blik, øjne: for-

20 tinnet (se u. fortinne 2). (han) sad med
begge Arme paa Bordet og stirrede lige ud
med Udt tinnede 0ine.AndNx.PE.III.162.
OlesenLøkk.NH.III.75. Med tinnede Øjne
glor du efter græske Slavinder i Stedet for

mig. KMunk.EI.38.

Tin-okker, en. (mineral.) jordagtigt

forvitringsprodukt af tin. KiøbmSyst.1.33.

-pest, en. (fagl.) det, at tingenstande (ved

en temperatur af under 18° Celsius) paa over-

30 fladen danner graa pletter, der ved berøring

bliver til pulver (fænomenet breder sig som
ved smitte). VareL.*863. TeknLeks. 1.546.

•plet, en. (fagl.) hvidagtigt, pletformet parti

af en bronzelegering, hvor massen er tinrigere,

har holdt sig længere flydende og har faaet

større haardhed. MilTeknO. Møbelsnedkeri.

[1937]. 103. -rasp, en. d. s. s. -fil.

OrdbS. -række, en, (dial. -ræk, et. Cit.

1805.(SvendbAmt.l922.129). KMunk.F.169.
40 LollO.). (foræld, ell. dial.) hylde, række

(1.1.2), hvorpaa tintallerknerne, -fadene stil-

ledes; nu i al alm. om tallerkenrække.

Cit.1769. (FrHeide.Midtsjælland. (1919).111).
Oehl.Øen.(1824).II.326. Alt saa godt holdt;

Tinrækken skinnende med skurede Taller-

kener. i?C^nd.('2P29;./Y94. Feilb. Nordsjæll

F.I.117. -salpeter, en. (nu næppe br.)

salpetersurt tin. VSO. -salt, et. (kem.) om
(bejdsemiddel af) en opløsning af stannoklorid

50 i vand, der krystalliserer i vandklare prismer.

Green.UR.252. Chri8t.Kemi.145. -sand, et.

(mineral.) sand, der indeholder tin(sten).

KiøbmSy8t.I.34. BerlKonv.XXI.363. -smør,
et. (kem.) krystallinsk masse af stanniklorid.

vAph.Chym.III.546. Sal.*XXII.146. -sol-

dat, en. legetøjssoldnt, støbt af tin ell. (nu
især) bly (ell. andre metaller og stoffer). Der
var engang fem og tyve Tinsoldater, de vare

alle Brødre, thi de vare fødte af en gammel
60 Tinskee. JICAnd.(1919).I.203. BørnenesMu-

sik.(1871).nr.ll5. lege med Tinsoldater.

D&H. alle (prinsens) Tinsoldater var af

Sølv. ORothe.FraEventyretsVerden. (1922). 27.

i sammenligninger: Hist jeg saae en rigtig

96*
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Krig mellem tvende Stater
|

Mennesker
man leged med, som med Tinsoldater. J?C
And.F.113. (de) Dusin-Mennesker, der ere

som Folk er fleest her i Byen, og ligne hin-

anden som Tinsoldater i Æsken. Kierk.VII.
479. hvor Virgil stiller sine helte i positur

virker de lige så livagtigt som tinsoldater.

Grønb.H.1.60. \\ den standhaftige tin-

soldat, navn paa (figur i) et af HCAnd.''s

eventyr (se HCAnd.(1919).I.203); undertiden lo

i videre (spøg.) anv., fx. om person, der er stæ-

dig paa uvæsentlige punkter. D&H. -spat,
en. (jf. -granat; nu næppe Ir.) tinsten i form

af krystaller. Amberg. VSO. -sten, en. (mine-

ral.) mineral, et tinilte (bl. a. forekommende i

form af krystaller, jf. -granat, -spatj, hvoraf

udvindes tin. vAph.Nath.VIII.103. Christ.

Kemi. 145. -støber, en. (ænyd. t(h)in-

støber; især foræld.) haandværker, der støber

genstande af tin; kandestøber. LTid.1727.115. 20

Tinlaag med Tinstøber . . J. G. T.'s Mærke
og Aarstallet 1708. VidSelskOversigt.1944/45.

11.58. -støberi, et. (især foræld.) en tin-

støbers haandværk ell. værksted. S&B. HBrix.
HK.52. -støbnings, en. (især foræld.) det

at støbe genstande af tin; ogs. om den støbte

genstand. OpfB.'III.170. denne meget smuk-
ke Tinstøbning (0: et skrivetøj af tin).

HimmerlKjær.1942.343. -snr, adj. (kem.)
som indeholder tinsyre. tinsur Ammoniak. 30

Manufact.(1872).257. tinsurt Natron. C/imi.
Kemi.145. -syre, en. (kem.) en bl. a. ved

opvarmning af tin med salpetersyre dannet
syre; ogs. undertiden ^„fejlagtigt": VareL.*

798) om stannioksyd (tinsyreanhydrid). Hin-
nerup.Juv.79. Christ.Kemi.145. -taa, en.

(jarg.) i flt., som spøg. benævnelse for en per-

sons tæer (betragtet som noget, der er skrøbe-

ligt, følsomt (som tintøj) over for slag, stød

olgn.). „Forvar dine tintæer!" hedder det, 40

når man triller en sten eller kugle efter en.

VilhAnd.(Dania.1.212). -tallerken, en.

{ænyd. t(h)en(ne)-, t(h)intallercken (-tel-

lercken); især foræld, ell. dial.) tallerken af
tin (i alm. brug, før tallerkener af fajance

og porcelæn fremkom). Holb.Heltind.II.214.

Oehl.XXVII.20. Feilb. AarbFrborg. 1918.34.
Tint, et. se I. Tind.

I. Tinte, en, ['tenda] flt. -r. (ty. tinte,

dinte, farvetone, blæk, eng. tint (tinet) i 50

bet. 1, ital. tinta; fra lat. tinctus, tincta,

perf. part. af tingere, farve (se tingere. Tink-
tur^; jf. fr. teint (se Teint^ samt II. Tinte)

I) (især fagl.) (fin, let) farve, farvetone; især

om en farves lysere ell. mørkere nuan-
cering; malerisk mellemtone. JFBergs.
UK. 285. (han) noterede nu nok saa nøi-

agtig alle Farver og Tinter (i et landskab):

„Blaat, Lilla, Mørkebrunt !"5(74nd.5*S.F/.
11. Ved at lade den sorte Islæt hist og 60

her springe op i den hvide Kjede, eller

danne en stadigere Forbindelse dermed,
frembringer man Tinterne fra det Lyseste
til det Halvmørke. Fæve&onsi.i^. forgyldte

Lister, som Alderen havde givet en Tinte,
der laa mellem Kobber og Bronce. /ScTiand.

SF.39. *En Luftaand over Danmarks Ager
gaar . .

|
Han maler Landet grønt, og Gry

paa Gavle,
|
med alle Spektrets Tinter paa

sin T8i\le.JVJens.(PoU*/zl941.9). jf.: en
Farvetinte af Tidens Udtryksmaade maa
lægges paa (i en fortælling). Schand.(Brandes.
Br.III.228).

II
i ssg. Halv- (s. d.), Mel-

lem- ell. (nu næppe br.) Middeltinte
(TBaden.Suppl.(1833).ll), {efter ital. mez-
zatinta, mezzotinto) mellemtone (2); halv-

tone (2); billedl.: Jeg vilde . . tage mit Ud-
gangspunkt fra norsk Poesi og gjennem for-

skjelhge shakespeareske Mellemtinter føre

Begrebet videre til Grækenland. Brandes.Jm-
liusLange.(1898).144. 2) (maaske delvis fejl-

agtig skrivemaade for Teint; nu næppe br.)

om ansigtets farvetoner ell. hudfarve;
teint; ansigtsfarve. Det er et sandt Ma-
donna-Ansigt med blege Tinter og sværme-
riske Træk. Hrz.ST.86. Jeg kan forsikre Dem
for, at Deres Hud er endnu hvidere og deli-

katere i de røde Tinter end den bulgarske

KaY>ta.]ns. GSaxild.C. 30. jf.: Taarerne drog
lange Furer i Smudstinten paa hendes
Kmd.CHans.S.280.

II. Tinte, en. ['tenda] (nu ikke i rigsspr.

Dinte. JBaden. DaL. 87. jf. bornh. dønt(a)

(BornhOS.)). flt. -r. (ænyd. d. s., jf. nord-

fris, tont; mulig sa. ord som I. Tinte, jf.

m. h. t. bet.- udviklingen eng. taint, farve,

plet, smitte, (spor af) latent sygdom, mide,

der angriber kvæg \\ m. h. t. formen Dinte jf.

SV. dynt (dint), d. s., formodentlig fra nt.

(hvorfra formen dog ikke kendes i denne bet.)

II landbr. og zool.) egl. (jf. III. Finne 2) om
hver af de hvide hagl- ell. byldelignende
dannelser, der kan forekomme i kødet
hos svin, og som nu vides at være en bændel-

orm (Tænia solium) paa et vist stadium,

som „larve" (Cysticercus cellulosæ); (zool.)

i al alm. om bændelorm paa et saadant

stadium og af saadan ell. lignende skikkelse;

i fit. ogs. om den sygdomstilstand hos svin,

der skyldes tilstedeværelsen af disse bændel-

orme. Moth.T122. (svinene) faa Knuder i

Kiødet og Fiesket. Man kalder denne Syg-

dom Tinter. Funke.(1801).1.55. Dette Sviin

har Tinter. VSO. Lieberkind.DV1.274. talem.

(1. br.): der er ikke flæsk saa godt, at det

ikke har sin tinte. Ellekilde.Vore da. Folke-

æventyr.I.(1928).ll.

III. tinte, V. se IV tinde.

Tinte-, i ssgr. (fagl., især landbr.) af

II. Tinte, fx. tinte-befængt, -flæsk, -orm (tid-

ligere om bændelorm (i tintestadium). VSO.
MO.), -stadium, -sygdom, -syge (Boers.VetF.

303f.).

I. tintet, adj. ["tendaf] (afi. af I. Tinte;

1. br.) som har faaet en let farve(tone), et

let anstrøg; vist ogs.: plettet m. en vis farve.

hendes Øjne . . var graa og tintede med
gyldne Stænk som Maageunger eller som
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Danziger Goldwasser. KLindemann.Den kan
velFrihedbære.(1943).73. Falster med sine

Kirketaarne og blaaligtintede Træer ud-
gjør Baggrunden. BlochSuhr.ÆS.1.35.
n. tintet, adj. ['tendai] (ænyd. d. s.,

jf. fsv. dintocht, intk., m. sa. bet; afl. af II.

Tinte) I) (fagl., især landbr.) fuld af, be-

fængt med tinter (II). En skoUet, gammel,
tintet, siellandsk GaXt. Bagges.Y245. Drægtig
So maa ikke gives Pølsesuppe, thi da faae lo

Grisene tintet Flesk.Thiele.il1.51. det tin-

tede Kiøå.MøllH.VI.45. det tintede Dyr.
BøvP.I.717. ordspr. (nu 1. br. i rigsspr.): en
tintet so og en skurvet (ell. skabet. Moth.
S971) orne kan bedst sammen, ligemænd
kan bedst sammen; lige børn lege bedst. Mau.
9238. PMøll.(1855).II.183. jf.: *En tintet

So og skurvet Orne trække
|
Bedst sammen.

Oehl.I.179. der er aldrig saa tintet en so,

at der jo er lige saa tintet en orne olgn. 20
Mau.II.319. der er aldrig saa tintet en So,

den finder jo en skabet Orne. Schand.VM.
293. Krist.0rdspr.311. 2) (videre anv. af
bet. 2; nu 1. br.) smittet af, befængt med
noget ubehageligt, frastødende; i forb.

m. af ell. med: *At Gejstlige ej blev ved
vor

I
Medfødte Sproges Gloser,

|
Men at de

deristeden for
|
Er tinted' af Fransoser.

Falst.173. *Skriveren . . |
Var af den høiere

Kritik en Smule tintet. TBruun.II.86. *dens 30

(o: Adresseavisens) Indholds Flesk, behø-
rigen tintet

| Med Asylprospecter
|
Og Vand-

projecter. ^ei&.Poe<.X.224.
II

i abs. anv.:

anløben. *Jeg fandt mig et (0: pseudonym)
og tog det straks paa Kridt,

|
men desto-

værre . .
|
det er lidt tintet. Ploug.(HPloug.

CP.67). han synes at leve . . i et internatio-

nalt, lidt tintet Se\ska,\).JVJen8.(Pol.**/t

1930.12.SP.3).
Tin-tryk, et, (fagl.) trykning med tin- 40

dl. zinkplader. BerlKonv.XXI.363. -træ,
et. (mineral.) trælignende krystallisering af
tin, der fremkommer, naar en tinstang dyppes
i en mættet opløsning af tinklorid og der for-

sigtigt hældes vand paa (Arbor Jovis). AW
Hauch.(1799).184. Sal.XVII.471. -tøj, et.

{ænyd. d. s.; især foræld.) genstande (især:

husgeraad, service) af tin. Fruent.(1799).IV.
376. Stabler af Stentøj og Tintøj. JHe/ms.G.
36. Man bragte hvert Aar Sengetøj, Duge og 50

Tintøj til Frederiksborg Slot. Sundbo.FS.I.

68.
II
smæk i tintøjet, (nu næppe br.)

som udtr. for fest, overvældende glæde olgn.;

liv og glade dage. Det bli'er s'gu Smæk i

Tmtøict.fFBaudit2.]IIansen.(1896).40.-øjef
et. (sj.) tinnet, fortinnet øje. kolde Tinøjne
og Øjne, der Ligesom sugede af Hunger og
Tørst. Skjoldb.KH.79. //.tinøjet, ('mi. for-

tinnet 2; dial.) noget beruset. UfF.
I. Tip, en, [teb, tib] (i bet. 2.2 tidligere 60

ogs. skrevet Tep. jf. MDL.). flt. -per ell.

(i. br.) -pe (Moth.T122; jf. Bladtippene,.SA;ifes

Mask.213 samt u. Næse-, Øretip^. {ænyd. d. s.,

sv. no. dial. tipp, nt. tipp, mnt. tipp (i tipp-
|

kanne, kande med tud), eng. tip (jf. Tip-topX"
egl. vist lydmalende (ekspressivt, imitativt)

ord, maaske sideform til I. Tap og I. Top og
rimeligvis sammenhørende m. III. tippe (jf.

ogs. tippet^ og Tip- 3; om en sideform Tippe
se LollO. (jf. ældre sv. tippe, knippe); sml.

ogs. ord som Fip, I. Nip, I. Snip ofl.)

I) den yderste (tilspidsede ell. af-
rundede) ende af et aflangt ell. frem-
springende legeme; spids. I.l) m. h. t.

legemsdel; i alm spr. næsten kun om næse-
tip. *(jeg) ofte fik en Smule Salt paa Tippen
(0: halespidsen)

|
Af mangen . . Spurv og

Svale lagt. Bagges.III.37. *(dansemesteren)
Snoer sig som Top paa Taaens Tip. Winth.II.
124. Næsen . . er i disse Møntbilleder lang

og med noget fremaddrejet Ti^. StSprO.
Nr.168.6. Tipperne af Fingre og Bryster
havde en svag Karmin.KBlixen. Vinter-Even-
tyr. (1942). 281. jf. Feilb.

II
som 2. led af

ssgr., fx. Fod- (Bagges.DV.IX.117), Hage-
(s. d.), Hale- (Bagges.IV.145), Næse- ('s. d.),

Snude- (Holten.Fauna.9) , Øretip (s. d.),

jf. f: Rumpe tip . . er det lille spidse ben
som sidder ved enden af rumpebenet.
Moth.R134.

II
fra taa til tip, (sj.) (spøg.

omdannelse af) fra top til taa. *(at gøre hende)

Saa fuldelig fra Taa til Tip
|
Til overgiven

Spirrevip, kogges.//.238. || i vrøvleremse.

Hey lystig! Kurads!
|
Skiær Tippen af

M&ås\ sa.L.II.142 (jf. Kurage sp.806*^«- samt
Krist.BRL.23). 1.2) (1. br. i alm. rigsspr.) om
spids ende af genstand (jf. Galgetip u. Galge
sp.623"; delvis m. overgang til bet. 2). begge
Ender (0: af skibene) ere for og bag lige

spitze, have høye Tipper som smaa Galioner.

Pflug.DP.1186. Som Bølgerne, der slaa

mod Klippen,
|
Og hardtad oversprøite Tip-

pen . .
I

Saa fnyser Thor. Grundtv.Idunna.
(1811).96. Af Porcelain er vore (0: kineser-

nes) Taarne,
|
Med Tippen i Skyens Slør.

HCAnd.SS.XI.55. Tippen . . af en Penne-
pose . . af Asparges o. s. v, VSO. se ogs. Feilb.

II
(efter eng. tip) spec. i visse. fagl. anv., fx.

om (spidsen af) skibsskruens blade, der var
slaaet 2—3 Tommer af Skibsskruens Tipper.

BornholmsTidende.^^/il945.3.sp.6. jf. Blad-
tippene. SkibsMask.213. jf. ogs. ssgr. som:
Pakning (af bomulden) (sker) i lange runde
Baller (i) Lærred med 4 Endetipper.
Manufact.(1872).9. Plantip (paa flyve-

maskine). BerlKonv.XX.86. 1.3) (1. br.) i ord-

spil ell. klingklangforbindelse m. Tap (uden

klart betydningsindhold, jf. VII. tip^. De
(0: ridder Ro og ridder Rap) beilede begge,

med Guld, og Forstand
|

(Med Tip, og med
Top, og med T&p).Bagge8.Y120. Da de
(o: dansken og tysken) laa som Tip og Tap

|

I den stille Uge,
|
Da var alting hip som hap

I
Under Hat og line. Grundtv.PS.V111.40.

Staa nu ikke der som en løicrlig Tip, jeg

(0: mosekonen) maa snart afsted til min
Tap og min løndel nCAnd.(1919).IV 308

(jf. sp. 1532*).
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2) (jf. III. tippe 3^ hvad der lige netop
pipper, stikker op, frem; (lille) frem-
spring. 2.1) (nu 1. br.) i al alm. om lille

tak, spids, ujævnhed, et breedt kaars

(i en orden), af hvilcket hver ende lidet

midt udj var needskaaret, saa det hafde

otte liige høje tipper, paa hver tip en De-
mant.JJuel.242. Seer mand til dette Blom-
ster, naar det staar under Solen, synes hvert

Blad at være bestrøed med Mengde smaae
Diamanter . . men naar mand beseer Blom-
steret ved Lys, lader disse smaae Tipper
som fiint Guldstøv, LTid.i726.654. Har du
ikke set den lille, søde, hvide Tip, der er

ved at bryde igennem i Overmunden (o: hos

et barn)? Wied.LH.154.
|| f flt. tipper om

nopret hud, gaasehud. vAph.(1759).
\\

(vet.:)

Naar . . der (hos hoppen) begynder at samle
sig lidt tyk Slim paa Enden af Patterne,

naar der, som det hedder, kommer „Tip" i

Patterne, kan man være vis paa, at Fød-
selen indfinder sig i Løbet af 24 Timer.
LandmB.II.208. Kværnd. 2.2) (nu næsten kun
i stednavne) om naturformation, især om
(lille) høj, bakke ell. (græsbevokset) tue,

lille olgn. *Enten er det nogle Høye,
j

Eller der er Bye forhaand,
|
Hvad er det for

sorte Tipper
|
Mon her være Vand og Klip-

per. »ScftandrMp. ZJ^*". en lille kegledannet
bakke, som de kalder TiTp^en.Krist.DS.II.

526. jf. Stedn.I.xi. \\ hertil vistnok Tip-
perne, navn paa marskenge i Ringkøbing

fjord; se MDL.(u. Teppej. JySaml.VII.36.

jf.: Vadefuglevrimlen paa Tipper og Klæg-
banker, paa Pold'er og Pampus'er i Ny-
mindestrømmen. Myl Erich. (Pol.'*/« 1905. 5.

sp.l).

n. Tip, en. [te&, ti6] {fra eng. tip i sa.

bet.; til IV tippe; fagl.) det sted, hvor
fyld tippes af tipvogne. OrdbS.
m. Tip, en. se u. Tip- 3.

IV. Tip, en, et. se Tips.

V. Tip, et. [te&, ti&] (nt. tipp; vbs. til

III. tippe ell. substantivering af VII. tip;

1. br. i rigsspr.) det at tippe (med en fin-
ger); især om den enkelte bevægelse ell. lyd.

„et sagte stød med enden af nogeV\ Moth.
1122. når Drengen . . lod Fingerspidserne

vandre hen langs Randen af det broderede
Kanevassæde . . var det som om hvert Tip
over de runde hvide Porcellæns Sømhoveder
rørte en af Tangenterne til et usynUgt
Strengespil. iEørd. Z/5. i93. || hertil muligvis

(dial.) tip som navn paa (afdeling i) et

slags terrespil. Krist.BRL.558f.
VI. Tip, subst. [teb, tib] (vel forkortelse

af Tippelad olgn. ell. dannet til IV tippe;

fagl.) tippelad; tippeindretning. Last-

kørsel . . 2—3—4—5 Ts. (o: tons) m. & u.

Tiip.TelefB.1944.sp.8454.

VII. tip, interj. [tei, tib] (undertiden
skrevet tep, se ndf.; ogs. tippe (se ndf., jf.

VI. tippe^; oftest gentaget tip-tip ell. i (afly-

dende) forb. m. II. tap), {ty. tip(pe)-(tapp).

eng. tip-tap; jf. II. tik, VIII. pik, III. puk
2 ofl.; lydord, maaske besl. m. 1. Tip, III.

tippe osv.
Il

om tip tap tønde osv. se u.

IV snip 1
II

1. br.) som gengivelse af en
(gentagen) kort, spids, bankende lyd;
ogs. (jf. I. Tip 1.3^ uden tanke paa en be-

stemt lyd som del af omkvæd olgn. *Ja, naar
du saa eensom vanker,

| I dit Bryst det

bliver knap,
|
Og dit lille Hierte banker

10
I

Mat, men hastigt: Tippetap.rode.iIf.3(?7'.

Trolden han ind i Høien sprang,
|
Tip top

tap to!
I

Bonden han bandte, da efter det
klang,

I

Tip top tap tolGoldschm.NS.NyR.
VIII.241. jeg hører en Hamren i Højen,
lige under det Øre, jeg ligger paa, ja lige

saa bestemt gik det: Tip-tap, tip-tap !;§i;

Grundtv.DF.1.227. *Hør:
|
Hvem tror du

går
I

i de visne Rør,
|

tip-tip? Ny Vår.
Rørd.F. 76. \\ i forsk, gldgs. lege, hvor der

20 uddeles slag olgn.; i ballerune: *I3ille, balle

run,
I

tippe, tappe, tun.
|
Op ad Bjærge,

ned ad Dale,
|
der slap Ild i Mikkels Hale.

Danm Sanglege. 334. i legen tip, tali, fusti,

kras siges tip tip tip osv., naar man med
fingerspidserne prikker paa ryggen af en
person, der ligger med hovedet i ens skud.

CollO. Krist.BRL.196. OrdbS. i „munk" (jf.

u. III. tippe l.i/- At teppe vil sige, at Tep-
manden giver en af dem, der har vovet

30 sig ud (fra maalet), et Slag med Kæppen,
idet han raaber „tep". HjLegeb.42.

Tip-, i ssgr. ['teb-, 'tib-J I) af III. tippe,

se u. III. tippe l.l. 2) (undertiden vekslende

m. Tippe- (s. d. samt u. Tippelad^j af IV
tippe, se Tip-tog, -vogn, ;/. Tip-mester. 3)
{kun kendt fra da. (og no.) efter ca. 1690
(se u. Tipoldefader^; muligvis til I. Tip 1,

jf.: „Tip-olde-fader . . Som er paa Tippen,

det jåeiste." Rostgaard.Lex.T41c. sml. ænyd.

40 tipfader, stamfader (?), oldefadertip, stam-

fader ell. (tip-) tipoldefader (jf. Moth.09),
samt sdjy. oldefader, oldemoder trip ell. tøt,

oldefader, -moder (Feilb.II.737f.) \\ i ænyd.,

glda. brugtes (om oldefader eller tipoldefader)

oldold(e)fader (-moder), ald aldefathær (jf.

holl. oud-oud-bet-over-grootvader ofl.) samt

fadrfaders fadrfader osv., olde faders fader

(HSmith.LibellusvocumLatinarum.(1563). 100.

jf. Moth.^017)) i forb. m. -olde- til angivelse

50 af slægtskabsforhold i op- eller nedstigende

linie ud over tredje led (oldeforældre ell. -børn),

saaledes at Tip- betegner det første trin, Tip-

tip- det andet trin (og saaledes videre) ud
over det ved ssg.s 2. led betegnede trin. \\

spøg.

ogs. løsrevet, delvis behandlet som subst.;

dels om enkeltperson: Nej Tak for mig da —
ligne den gamle Tip-Tip lEChristians.

Hj.87. med Omtale af mine Tip-Tip'ere skal

jeg ikke trætte. Reumert. LT. 1. 24. dels om
60 hvert slægtskabstrin efter det tredie i opstigende

linie: Af Tip-Tip-Tip-Tip-Tip-Tip-Tip-Olde-

fædre har man . . ikke mindre end 1024.

Jeg er i mine Undersøgelser foreløbig ikke

naaet længere end til de syv Tipper, og af
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de 1024 kender jeg kun Navn paa den ene

. . I næste Led (sex Tipper) kender jeg to

af bl2.Larsen-Ledet.LK.I.22.

Tip-apparat, et. se Tippeapparat.

tipe, interj. se VI. tippe.

Tip-lad, et. se Tippelad.

tipie, V. ['tebla, 'tibla] -ede. (fra nt. tip-

peln; jf. isl. tipla, trippe; maaske sammen-
hørende m. III. tippe og VII. tip; haandv.,

foræld.) om haandværkssvend: vandre; være lo MalteLauridsBrigge.(overs.l927).131. || spec.

enden af en spids genstand (navnlig:

pegefingeren). I.l) (1. br. i rigsspr.) i al

alm. „at støde én løBeligen med finger en-

den, eller Sinået". Moth.T122. Greven tippede

ham paa Skuldrene med sit Guldfuderal —

:

„Fortæl mig."AKohl.MP.11.43. „Hun havde
Stigmata," sagde han, „her og her." Og han
tippede med sin kolde Finger haardt og

kort paa begge hendes Haandflader.JRiifce.

paa valsen, mange af de gamle (haand-

værkssvende), der har prøvet at „tipie" ud
ad Landevejen med „Berlineren" over Skul-

deren. PoJ.«/,2937.i7.sp.i.

Tip-mester, en. (til II. Tip ell. IV.

tippe; fagl.) spec. (ved større jordarbejder):

sjakformand for arbejdsholdet paa tippen.

Kbh.'*/*1905.4.sp.4. OrdbS. -oldebarn,
et. (1. br.) oldebarns barn. jf.: en Drejer-

slaa med en kæp (i legen „munk" (I.i.i); jf.

VII. tip slutn.). DSt.1921.115. hertil: Tip-
kæp, -mand. smst.ll4f. 1.2) (efter eng. tip,

jf. III. tappe 1, tjeppe; dagl.) med et

tryk af fingeren bevæge en tangent,
der giver en kort, skarp lyd; navnlig: skrive

paa maskine. Det kan nævnes, at øvede

Klaverspillere ikke skal kunne tippe hur-

tigere med en Telegrafnøgle end andre Men-
forretning, som nu føres videre af Ti^p-Ti'p- 20 nesker. EdgRubin.(Tilsk.1916.11.354). nn sid

Tip-Tip-Tip-Oldebarnet af Stifteren. Poi.*%i
1940.15.sp.l. -oldefader, en. (ænyd.

d. s. (Stephanius.NomenclatorLatino-Danicus.

(1692).295)) oldefaders fader; undertiden

(især i flt.) m. mere ubestemt bet. om stam-

fader, forfader. *0m din Tip-Oldefader var

I

En Oxe eller Ugle. Falst.136. det kunde let

være, at man . . udleer sig selv, sin Fader,

sin Bedstefader, sin Oldefader, sin Tipolde-

der jeg og tipper paa Skrivemaskine. £^mJ
Rasm.FB.51. Generalchefen dikterer hur-

tigt (et) Brev, som Kineseren lige saa hur-

tigt „tipper" af paa den klaprende Skrive-

maskine.ffeige/i'aars&.HM. 76. 2) (jf. IV tippe;

dial.) med en hurtig og let bevægelse faa
en kniv ell. en økse til at sætte sig fast

i noget. K. tipper Øksen fast i (hugge)Blok-

ken. BechNygaard.G0.315. (ved) De sidste

fader, og saaledes sin hele Faimilie. Bagges. 30 Kast (i spillet „kniv"), hvor Maalet kun var
r r n^/. ^ T _ , • I -7 jj.i.i^-^

Hogle faa Kvadratcentimeter, maatte Ka-
steren bøje sig helt ned mod Jorden, sigte

omhyggeligt og med en meget kort og hurtig

Bevægelse . . „tippe" Kniven fast i Jorden.

sa.(OrdbS.). 3) (til I. Tip 2, ;/. pippe 3,

titte; sj. i rigsspr.) stikke spidsen (tip-

pen) frem; spec: spire frem. ubevægelige

staae (planterne) rodfæstede til den Plet,

hvor deres første Spire fremtippede.jRous-

L.I.266. *Jeg (o: rimkrønikens forfatter) gjæ-
ster Kongen i hans Gaard, | Som hans Tip-

oldefædre. Grund^v.PS. Tf 37S. derovre havde
vor Tipoldefar været Fræst. Pont.D.143. jf.:

Keiser Gobs Tip-Tip-Tipoldefader. Bredo/ii./¥

104. *Min Tip, Tip, Tip,
|
IMp Oldefa'er gik

gUp
I

i Skoven paa Zambik,
|
Der blev han

væk den Strik. Rantzau. Humoristiske Sange
[1864-68J.Nr.37. mine Tip-Tip-Tip-Oldefædre
SophClauss.Foraarstaler.(1927).56. -olde- 40 seau.Botanik.(overs.l789).lI. jf.: Bag ved tip-

forældre, pi. oldeforældres forældre. Vort

Hj. 111,3. 122. Det er en gammel Historie her

skal fortælles; den gaar helt tilbage til vore
Tipoldeforældres Tid. SvendbAmt.l919. 7. -ol-
demoder, en. oldemoders moder. Moth.^

TIOO. jf.: *Min Tip, Tip, Tip,
|
Tipoldemo'er

gav slip
I
Paa Tronen i Zambik,

|
Der solg-

tes for en Slik. Rantzau.HumoristiskeSange.

[1864-68J.Nr.37. »hendes Tip-Tip-Oldemo'r.

per Stationsbyens Cementtage op i Klynge
omkring selve Stationsbygningen. 416J9om.

TS.27.
IV. tippe, i'. ['tebD, 'tiba] -ede. vbs.

-nlng (Landbo. IV. 578). (optaget (ca. 1900)

fra eng. tip; sml. IX. kippe; jf. li. og VI.

Tip.
II

især fagl.) I) med en hurtig ell.

pludselig bevægelse (bringe til at) for-

andre stilling, dreje (sig) (om en akse);

Drachm.DJ.1.31. i videre anv.: (musikken) so vippe; vælte; egl. og især m. h. t. visse me
der nok skulde faa selv den mest vrantne
Tipoldemor til at bruge Stikkerne. >ln«sen.

JG.47. -oldeHøn, en. (1. br.) søn af olde-

barn. mstMKbh.2R.I.333.
I. Tippe, en. se u. I. Tip sp. 1630*.

II. Tippe, en. se u. VI. tippe.

III. tippe, V. [>teba, 'tibaj (i bet. l.i

undertiden skrevet teppe. HjLegebÆ). -ede.

vbs. jf. V. Tip. (nt. tippen, eng. tip, ældre

kaniske indretninger, navnlig tipvogn, tippe-

lad olgn. I.l) trans, (dels m. obj., der betegner

den beholder, der vippes om, dels m. obj., der

betegner det indhold, der udtømmes). Mergelen

transporteres . . paa Tipvogne . . ind til

Ringkøbing Station, hvor den tippes i Stats-

banens Vogne. Landbo.II1.562. Kipkedler . .

er meget nemme at betjene, idet de kan
„tippes" ved Hjælp af et Haandtag. Gas-

sv. tippa (till en), støde, slaa; sml. sv. no. 6o fyr.5. m. h. t. tipper (2) i karburator: At
dial. tippa, dryppe; vist egl. (til dels) lydord

og muligvis sammenhørende m. I. Tip, VII.

tip, jf. ogs. IV, tippe, tipie; sml. desuden III.

tappe, V duppe) I) støde, banke let med

„tippe" vil sige, at man mod Naaleventilen

bevæger Svømmeren op og ned, saa ekstra

Benzin sprøjter ud af Straalcrøret. il/as/cinftog

Landm.71. Speetator.II1.(1946).37. m. subj.-
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skifte (jf. let. 2): Ved den anden Bro tip-

pede Vognene deres Fyld over Plankerne.

AlbDam.B.279.
\\

(spøg., jarg.) i videre anv.,

m. h. t. person. Tre Kammerater tippede

Nr. 27 . . ud af Sengen. DagNyh.^*/iM33.9.
sp.l. han tipper ham (o: i slagsmaal).Lide-

gaard.AfAbraham-SønnernesSaga.(1933).75.
||

tippe noget af en vogn, et lad osv. ell. (jf.

aftippe^ tippe af, udtømme indhold ved tip-

ning. Indholdet (af kassevognen) blev tip-

pet af i det roterende Ysind. SKoch.UE. 16.

(chaufføren) skulde . . tippe Jord af et Lad.
SorøAmtstid.^/i 1944. 5. sp. 6.

||
(historikeren)

glemte . . hver Gang noget Materiale, som
siden tippede hele hans Syn over (kuld-

kastede hans opfattelse).JVJens.NYl.
\\

(dial.)

m. h. t. hø: vende. Først ligger (høet) to Dage
paa Skaar, og paa den tredie Dag i den
aarle Morgen sendes Arbejdsstvrken ud for

at tippe SknaTene.NatTid."'U1937.9.sp.6.
OrdbS.(sjæll.). 1.2) intr.: dreje (sig) om
sin akse; vælte; vippe; faa overbalance.

OpfB.^1.80. Vognen (o: en tipvogn) tip-

pede over hans venstre Ben. Reinsholm.Frac-
iuracrurissimplex.(1912).245. en eller anden
Spilopmager saa sit Snit til at tage Pinden
(paa en tohjulet vogn) af, saa de (der sad
i den) tippede baglæns ned paa Vejen. Vhr-
skov.Højtid.(1924).136. en Kranske med 600
Kilo flydende Jernmasse tippede i Utide. Pol.

^^U1943.7.sp.l.
II

den interimistiske Knip-
pelsbro (rejste) sig som en Trækvogn, der

er tippet oveT.LindskovHans.G.123. overf.:

Opinionen var ved at tippe over (o: vende
sig).JVJens.NA.130. et af de svære Beton-
rør tippede rundt og spærrede (brønd-

graveren) inde. Pol . ^U 1944. 3. sp. 2. Baaden
„tipper rundt". Socialdem.*'/* 1945. Sønd. 11.

sp.3. 2) (1. br.) transportere (bort) i tip-
vogn, jeg stak Hovedet op over en Slags

Vold eller Dæmning, som er dannet af Ste-

nene og Gruset, der „tippes" væk fra

Bakken. Wied.MB.1.150.
V. tippe, V. ['teba, 'tiba] -ede. {fra eng.

tip, afl. af substantivet tip, se Tips; jf. tipse)

give tips (om), paa forhaand udpege
(som vinder), forudsige (udfaldet af); egl.

(sport.) m. h. t. (væddemaal om) udfaldet af
sportskampe som væddeløb, fodboldkampe; ogs.

(især i avis-spr. ell. jarg.) i videre anv.:

gætte paa, holde paa en (som vinder

olgn.) ell. noget (som sandsynligt resultat).

Til Løbene paa Onsdag kan jeg tippe sikre

Vindere og Pladser samt enkelte fine Oni-
sider.EkstrabVUW12.1.sp.l. For Fru Nina
Bang, der jo først var tippet som Handels-
minister, er der tilvejebragt Plads i Mi-
nisteriet. Pol.^^/il924 . 6. sp. 1. Nordmændene
imødeser Landskampen med bange Anelser
og tipper dansk Se]T.DagNyh.^y«1933.20.
*saa snart en Kunstner dør . . prøver (kri-

tikerne) at tippe,
I

hvor længe han vil

huskes. HakHolm.FT.86.
VI. tippe, interj. ['teba, 'tiba] (ogs. tipe/

(sv. dial. tippa-tip olgn. (jf. Arkiv.XLVII.
49), nt. tiep(e)-tiep(e) olgn., jf. isl. tip-tip

som lokkeord til faar; hertil sv. tippa (og

tuppaj, no. dial. tippe, tippa (og tuppe,

tuppa), høne, sml.: f „Tipper, et slags fugle

med lange neb, som holder sig oppe i Kiære,

saaledis kaldet af den liud, som de give fra

sig" (vel om hjejlen, smaalandsk måsa-tippa/
Rostgaard.Lex.T41 c. sml. IV tit 2, IV put,

10 VI. putte osv.; nu især dial.) som gengivelse

af visse fugles lyd; navnlig som lokkeord
til høns (og ænder). Vielgeschrey kaster

(osteskorpen til hønsene) ud igiennem Vin-

duet . . „Tipe, Tipe, Ti^^e:' Holb.Stu.1.4.

Tippe . . bruges til at kalde paa Høns og
Kyllinger. 7S0. Feilb. UfF.

VII. tippe, interj. se u. VII. tip.

Tippe-, i ssgr. (undertiden vekslende m.
Tip-, se u. Tippe-apparat, -(autorao)bil, -ladj.

20 især {^) af IV tippe, -anordning, en. fx.

om indretning, hvorved et lad (paa lastbil) kan
skrues i en skraa stilling, saa læsset kan væltes

af. TeknO. -apparat, et. d.s. Tip-: Berl

Tid.^yxol945.M.13.sp.3. -aatomobil, et,

en. lastbil med tippelad. TelefB.1944.sp.8450.

Tip-: smst.sp.8459. -bil, en. d. s. smst.

sp.8473. Tip-, smst.sp.8455. -lad, et. lad

(paa lastbil) med tippeanordning (jf. Vippe-
lad;. PoVy,1930.13.sp.3-4. Tip-: smst.^*U

30 1936.2. sp. 5.

Tipper, en. ['tebar, 'tibar] flt. -e. (fra

eng. tipper, til tip, se IV tippe ; fagl.) i ) især

i ssgr. som Bag-, Ende- ell. Sidetipper,
om tipvogn ell. tippe-lad, -anordning, der tip-

per henh. over enden ell. til siden. Sal.XVII.
481. faa paamonteret Deres Lastvogn en uy
Tippeanordning, Side- og Bagtippere. Pol."/io

1931. 17. sp.l. 2) (til IV tippe sp.l534*^^)

anordning i karburator, ved hvilken blandings-

40 forholdet mellem luft og benzin(damp) ændres

(jf. TippestangJ. DaEngTeknO.
Tippe-stange, en. (til IV. tippe sp.

1534*^^; 0) stang, der fører fra instrument-

brættet paa en bil ned til tipperen (2) og sæt-

ter denne i ell. ud af funktion. Spectator.III.

(1946).37.

tippet, adj. [iteba<, 'tibai] (jf. eng. tip-

ped, tipt samt ældre sv. tippig, spids (i tale,

væsen); til I. Tip; sj. i rigsspr.) forsynet

50 med en tip; spids, (de) Jordbær-Riis . .

som i Blomstret ere for Fingern noget haarde

og tippet . . de ere gode. OecMag.VI.65.
VSO. jf. Feilb. \\ i ssgr. som: udhugne sølv-

tippede Sko. TroelsL.Xn.l65. (støvfanget

er) stort, trint, dog Mørnet, i Midten ind-

knebet, og paa de fleeste oven til to-tippet.

Rottbøll.BotanikensNytte.(1771).27.

I. -tippet, adj. [-|tebai, -|tibaf] (til Tip-

3; 1. br?) i ssgr. m. num., angivende tilhø-

60 righed til et vist slægtskabstrin højere end

det tredje (oldefader), (mine) Hundreder af

Forfædre indtil den syvtippede Stamfar.

Larsen-Ledet.LK.1.22.

II. -tippet, adj. se u. tippet slutn.
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tippe-tap, interj. se u. VII. tip.

Tips, subst. (egl. som pi.; nu ogs.: et.

FrPoulsen.MD.80. Fallada.B.430). [tebs. tibs]

(ogs. Tip, et (Vædløb. PoulSør.BS.122) ell.

en (Pol.''/»1927.8.sp.2. JacPaludan.UR.253).

flt. (sj.) d. s. (PoUy»1942.8.sp.l)). (fra eng.

tip, flt. tips; jf. Y. tippe, tipse) egl. (sport.):

oplysning(er) (fra en person, der er inde

i forholdene, er sagkyndig) til brug for (tota-

lisator)spillere om, hvilke heste, cykleryttere

osv., der har chancer for at vinde et vædde-
løb; ogs. (især i avis-spr. ell. jarg.) i videre

anv. om nyttigt vink olgn. en Raaben om
Bons, en Hvisken om Tips (o: ved et vædde-
løb). Fleuron. IN. 63. jeg kunde ellers give

dig nogle gode Tips (o: til at træffe en pige).

TomKrist.LA.134. Doktoren havde kom-
poneret Arrangementet, men i sidste Nu
forbedret det med Tips fra Madam Borre-
sen (o: kogekonen). Buchh.GS. 79. tipse, v.

['tebsa, 'tibsa] -ede. (til Tips; især sport,

ell. avis-spr., jarg.) d. s. s. \. tippe. Rege-
ringen vil dø Latterens Død. Jeg har tipset

rigtigt før, og du skal se, jeg faar Ret.
FrPoulsen.R.366. naar alle i Sagen indviede
Parter „tipser", at den Sigtede er skyldig,

saa vil Journalisten uvilkaarligt holde paa
den Hest og følge den lÅn\e.PoV^U1928.13.
sp.2. „Hvor mange københavnske D. U. I.ere

mener man kommer med?" . . „Det tør jeg

ikke tipse noget om endnu." Socialdem."/*
1939.U.SP.6.
tip-tap, -tip, interj. se VII. tip. -tip-

(osv.), i ssgr. se Tip- 3. -tog;, et. (1. br.)

tipvognstog. Ind mod (cementfabrikken) fra

Kridtskrænter og Lergrave kryber smaa Tip-

tog frem ad snørklede Skinneasnei. ErlKrist.

NS.138. -top, (ubøjeligt) subst. og (især)

adj., adv. ['teb'tmi, 'teb|t(»)&; ogs. 'tib-] (fra

eng. tip-top, egl.: den højeste top, ogs. som
adj. og adv.; vel til I. Tip og I. Top; avis-spr.,

dagl.) I) (1. br.) som subst.: det højeste, bedste

af noget; højdepunkt. Endnu gaar han i

de prunkløse Ankelsko, der var Tip-top af

Elegance i hans Ungdom. JVJens. NA. 82.

(Oehlenschlåger og Aakjær) er store Kunst-
nere, og Digtekunsten er noget i deres

Ilaand, Tip-Top af al Kunnen. sa.A. 1.20S.

2) knyttet som adv. til adj. (især i forb.

tip-top moderne^; i højeste grad (moderne,

elegant, fortræffelig), de Virkemidler, der

kunstnerisk ødelægger (en teaterdekoration)

selv om de er Tip Top moderne. NatTid.*^/i*

1908.Aft.B.l.sp.5. hele denne tip-top ele-

gante Forsamling i fineste Puds. PDrachm.
KM. 70. Tip top amerikansk. BerlTid.^U

1921.Aft.3.8p.3. 3) (delvis som forkortelse af

udtr. som tip-top moderne, elegant olgn.)

som (ubøjet) adj. (især som præd.): fuldt paa
højde med, hvad der kræves; overordentlig
moderne, elegant ell. fortræffelig. Sort

Fløjl er i det hele taget Tip-Top. Pol."/,

1910.2.sp.3. (Herman Bangs) moralske Begre-

ber med Hensyn til Gældsforpligtelser var

ikke absolut tiiptoip. PARosenb.EermanBang.
(1912).89. Hans Vogn er en to Personers
Packard — med Radioinstallation, tiptop,

JacPaludan.S.216. I Sovjetunionen er det
tiptop, der kommer ingen uønskede Børn
til Nerden.LindskovEans.NH.200.

\\ attrib.

Tip-Top Strandvilla i Humlebæk er til Salg.

BerlTid."U1929.Aft.l2.sp.5-6. Nimbus sæl-

ges billigt Tiptop Stmd. Pol."/7l929.13.sp.6.

10 -xogUf en. (efter eng. tip car, tip wag-
gon; jf. Kipvogn) (mindre) vogn (med hjul
til at køre paa skinner), hvis (i bunden spidst

tilløbende) lad er ophængt saaledes, at det

kan tippes om en vandret akse, naar det skal

tømmes (jf.: „Tipvogn (o.) Skubkarre, Trille-

bør til Jordarbeide. Maaskee indkommet i

Dansk under Chr. VIII. ved den roskild-

ske Jernbanes Anlæg af Englændere." Levin.

(sml. Galsch.E.in. GNørregaard.Entreprenør-
20 foreningen.(1942).24)). Meyer.* en halvfyldt

„Tipvogn". Wied.MB.I.149. MKlitgaard.GM.
152.

II
hertil bl. a. Tipvogns-bane, -loko-

motiv, -spor, -tog (jf. Tiptogj. -øje, et.

[I] (bot., foræld.) aflangt øje paa frøets yder-

side, hvori man aner kimrodens spids. Buch-
have^.GP.7.

tir, interj. (jf. ænyd. tirr (se u. prr^, nt.

tirr, tilraab til hest, naar den skal gaa til

venstre ell. (i forb. tirr-bij til højre; vist (nu
30 næppe br.) gengivelse af den smækkelyd,

hvormed kusken faar hesten til at gaa (jf.

Jesp.Fon.359 og III. hyp^, men i skriften

vanskeligt at skelne fra trr olgn. (se u. prr^/

sml. ogs. (til II. tirre ?): f „Tirre . . give en
liden snurrende lyd". Moth.T123) tilraab
til heste ell. hunde, „et 6rd, som bønder
bruger at drive heste med." Moth.T123. Nei;

dette Spøg er for knortet, jeg er en gammel
Hund; det hielper ikke at sige Tirr, Tirr

40 (sp. orig.: tus, tus^ til mig. Biehl.DQ.IV325.
Tirade, en. [ti'ra'Sa] flt. -r. (;/.; Tiratæ,

lange, gesvinde løb, som gradatim paa cla-

vierene frem oc tilbage blifve giort. Ravn.
Heptachordum.(1646) .190; fra fr. tirade, af

ital. tirata, til ital. tirare, trække; jf. Retirade

samt III. Tier) I) (J^, nu 1. br.) løb {II. 4.2).

Tirade, Tirata, en melodisk Figur; den ligner

paa Papiret en opstigende Raket. MusikL.
(1801).260. JBaden.FrO. HPanumB.ML.*

50 674. jf. bet. 2: Liszts musikalsk tyndbenede
Kling-Kl&ng-Tir&der. Pol.**/tl943.8.sp.6.

2) sammenhængende , afrundet udvik-
ling af en enkelt tanke i prosa ell. vers;

vending; periode; passus; replik. 1 den
følgende Acts anden Scene siger (skuespille-

ren) den mesterlige Tirade, Mønsteret for

rasende Smertes og Fortvivlelses Udtryk,
med en Sandhed, som giør, at Tilskueren . .

selv frygter for at rammes af Tordenstraa-

60 \crne.Bagges.L.I.163. 3636 Tirader, fore-

dragne ved sidste Landemode af „Tirade-

provsten" (a: øgenavn til provst Gutfeld),

hvilke jeg skal censurere. Mynst.(CLNMynst.
NB.84). denne Sag er gaaet bedre, end man

XXIII. Rentrykt ",, 1946 97
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skulde have tænkt. Denne sidste Tirade kom
jeg imorges til at bruge i en Samtale. (r«/i6.

X.221. I denne smukke Tirade kaldes Jor-

den for Himlens Brnd.BilleskovJ.DD.I.121.

II
nu især (nedsæt.) om vidtløftigt ell. høj-

travende, kunstlet udtryk, vending osv. uden
klart indhold ell. ægte følelse. Vidtløftige diplo-

matiske Tirader og Taler i Fredstider, hvor-

med Aviserne ofte ere fyldte. Oehl.Er.11.88.

(han maa) ikke . . snakke sig fra Noget ved
tomme THrsideT.Wied.Silh.iG. jf.: Der er en

Replik hos Shakespeare: Cæsar er altid

Cæsar. Er det Digtertirade? Eller er den
s3ind?KMunk.S.36.
tir(r)eli, interj. (m. forsk, sideformer,

se ndf.). [tira'li] (ænyd. tireli (tir tir), tyri-

lyr (om hjejlens sang), ty. tireli, tirili ofl,.,

nt. tierlier, fr. tire-lire, jf. ældre sv. tirlirum

tirlam (i bet. S); lydord) I) (jf. lY tit 2,

tivit (u. tvitj; nu 1. br.) som gengivelse af

fugles kvidren, især lærkens sang. Nat-
tergalens søde Slag og Lerkens behagelige

tyrilij etc: PoulPed.DP.(1937).23. *(lærken)
\

Sit søde Dirlilili tnned\Tullin.Maj.BP. jf.:

Fuglen . . der med jublende Gny . . synger

Psalmen paany. Tirrevirrevit, tittit, tittit.

NPWiwel.JL.46. 2) f om en fløjtes lyd;

m. h. t. udpibning i et teater: *En klapper
Klap i Klap — En piber Tirlilit. Ew.(1914).
11.124. 3) som rent klingklang (uden tanke

paa efterligning), især som omkvæd. *Ting
tirrelirreUt. Krist. BRL. 328. Tirrelirrelit og
hæsum, og så rev jeg min Oldemoder om,
tirrelirrelit og hæsum, og så rejste jeg hende
op igien.smst.131. Esp. 493. tirelire,
V. (ogs. m. former som tirilire. Moth.T123.
tirle, se u. bet. 1. tirlitte, se u. bet. 2). -ede.

(ænyd. tirelire, ty. tireliren, nt. tierlieren;

lydord, vel afl. af tireli (osv.); jf.: „Tirre . .

Er svalens røst." Moth.T123, ældre sv., smaa-
landsk tirla, trille, synge (som en lærke);

nu sj.) I) synge tireli; især om lærkens
kvidren. Moth.^TlOO. substantiveret: Tire-

lire, en. smst. jf.: *(lærkens) lyse Tirl.i^r

Nygaard.P.67. 2) pibe i en fløjte. *„Hei
piber (o: I skal pibe) I — Pibens Skaal! . .

I
Tirlit paa Hallings-Aas ! — thi Stuen er

for snever!" —
|
„Nei klappe skal du —

kla^V'Ew.(1914).II.123.

t Tir-høns, pi. (1. led af uvis oprindelse

(til II. tirre ell. no. dial. tirra, trippe rask

af sted?); m. h. t. 2. led jf. Tapethøns samt
Mariehøne) fladlus, Phthirius pubis. EPont.
Atlas.1.699. vAph.Nath.II.409. Nemnich.
tirilire, tirle, tirlitte, v. se tirelire.

Tir-lov, et. (jy. Tirlir-. Cit.ca.l875.

(OrdbS.)). (i. led af tvivlsom oprindelse; jf.

(?) ty. (muligvis fra slavisk) tirli-, tirlen-,

tirnbaum, dirlitze ofl., kornelkirsebær(træ),

Cornus mas L. (der ikke er vildtvoksende i

Danmark) ; sj. i rigsspr.) kristtorn, Ilex aqui-

folium L. en Brink i Skovens Udkant med
Læ af Enebærbuske og Thløw .Bogan.II.186.

I. Tirre, subst. se I. Terre.

II. tirre, v. ['tira] (om udtalen ['tero]

;;/. Jesp.MFon.^99. Thorsen.114. Feilb. sml.

ogs. skrivemaaden tærre u. tærge^. -ede. vbs.

(1. br.) -ing (se bet. 2 slutn.). {no. dial. tirra,

terra, opirre, sige imod, være uvillig, skaansk
og hollandsk tirras, terras (me en), isl. tir-

rast, blive gnaven, slesvigsk (og holstensk)

tirren; vel sideform til ell. udviklet af (m)nt.
(glholl., meng.) terren (i nt. ogs. tarren^, hty.

10 (oht.) zerren, der vist er besl. m. tære og
egl. betyder „rive itu, sønderslide, mishandle,
plage"; maaske dog (i da., no. ell. nt.; event,

under paavirkn. af pirre, (op)irre, sml. ogs.

II. irre, II. r samt tir sp. 1538^*) udviklet af
det besl. tærge (s. d.), der omkr. 1800 i da.

rigsspr. afløses af tirre ; sml. ogs. ænyd. dærre,
spotte (Kingo.SS.11.203) \\ vAph.s ordbøger

har kun tærge, Molb.HO., VS O., MO. har
baade tærge og tirre, Holst.R. kun tirre ||

20 ubesl. ord er formodentlig lydordene tirre, se

u. tir og tirelire)

1) m. dyr som obj.: ved (snerrende ell. vræn-
gende) lyd, minespil osv. ell. ved pirring
og drillerier af forskellig art (prøve at)

ophidse til angreb ell. vildskab, tir ikke
Ulven, medens din Haand er i dens Svælg.
Ing.VS.III.143. Tir ikke Hunden, ellers

bider den. VSO. en brummende Lyd, der
lignede den, en tirret Bjørn lader høre.

30 Hauch.CB.65. Der er Ingen saa dumdristig,

at han tør tirre (Chr.VI: opvække^ den
(o: Leviatan)..Job.41.1. UfF.

2) m. mennesker (ell. deres sind, følelser

osv.) som obj.: (forsøge at) gøre arrig,

vred, hidsig ved (ondskabsfulde) drillerier,

vrængen, uforskammethed olgn.; opirre; op-
hidse. *Nu seer man Frigga vride sine

Hænder
|

I Skven bleg, og tirre Vidars Mod.
Oehl.NG.(1819).383. „Du griner. Din infame

40 Æsel!" sagde han til Kold. — „Er det mig.

Professoren mener?" spurgte denne med en

tirrende høflig ^o\igh.ed.Schand.F.8. han
kunde staa og grine og tirre til han fik

(drengene) til at ryge i Toet paa hverandre.

Gravl.AB.8. Proprietæren havde Ord for at

være en grumme hidsig Mand, og det gjaldt

om endelig ikke at tirre ham ved et uover-

lagt Ord. Kirk.D.91. \\ sjældnere (m. overgang

til bet. S) om uforsætlig paavirkning (ofte m.

50 tings-subj.): irritere. *Hold Mund, for-

dømte Dreng! Din Snak mig tirrer. fl^etJ.

Poet.lV.166.
II (jf. optirre; nu 1. br.) i forb.

tirre op. *en Skikkelse, hvis Røst
|
Tirred

op min Harm, og lærte gyseligt at hævne
mig. Oehl.Helge.(1814).181. hans Stolthed som
Kunstner tirredes op. Reinhard.FC.67. || *

forb. m. (adv. ell.) præp.-led, der angiver resul-

tatet (især i forb. tirre en til noget^. *Hvis

de mig tirre til det sidste store Slag. Bagges.

60 Gieng.178. H. fik ham tirret ud af Besin-

delsen . CZfans.J^Z.SJ. (sj.) m. obj.-skifte: Vi

(o: grækerne) tirrer Livet af Bulgarerne.

Riget.'/»1913.6.sp.4.
||

(m. svækket bet.) ægge;
stimulere; pirre. Den gæve Kammerat,

1



1541 tirre tiske 1642

der ellers havde været mig til saa megen
intellektuel Hjælp og Tirring, svigtede mig
da . . i det 'Politiske .Aakj.DK.116. Han (o:

en student) tirrede dem (o: sine kammerater)
til at faa det yderste ud af deres Evner.
Rimest.OttoRung.(1924).19.

3) (1. br.) m. h. t. (del af) organisme:
pirre (3); irritere (1). *Her er et Løg, tirr

eders Øine dygtig |
med det. Gjel.KH.221.

jf.: *Dine Øjnes jerngrå Glans bag mørke
Vipper

I
tirrer mine Sår og gør mig gal af

Smerte. EStokkebye. Avalon. (1916). 93. samt

:

Brysternes lette Vuggen, denne sansetir-
rnnde Mindelse.5ers.(?.i45.

III-IV. tirre, v. se u. tir og tirelire.

tirre-, i (1. br.) ssgr. af II. tirre.

tirreli, interj. se tireli.

tirre-lysten, adj. en aabenmundet,
godmodig, tirrelysten Sipøgeiugl.Gjel.GL.233.

-syg, adj. (Jacob Worms) drillelvstne, tirre-

syge Sind.HBrix.AP. 1.201.

Tirsdag, en. ['ti'rsda, 'tir'sda, sj. -|da(')q]

(nu kun dial. Tisdag. Holb.Anh.51. Langebek.

Breve. 20. Luxd.Dagb.1.438. Esp. 353. Feilb.

UnivBU.373(sjæll.)). flt. -e ell. (dial.) -er

(jf. Aarb.1885.280. EJessen.Gram.113. Flem-
løse.130). (glda. ti(i)s-, thisdag, æda. tisdagh

(Harp.Kr.LXXXV) , sv. tisdag, no. dial. tys-

(og tis-jdag, oldn. ty(r)sdagr, oeng. tiwesdæg
(eng. tuesday^, oht. ziosdag (af anden op-

rindelse er ty. dienstag^; gi. germ. overs, af
lat. dies Martis, Mars's dag (jf. fr. mardi^;
1. led er oldn. T^r, oeng. Tiw, oht. Zio (jf,

oldn. flt. tivar, guder), navn paa en guddom,
der identificeredes med romernes Mars; egl.

bet.: den himmelske ell. straalende (gud), besl.

m. lat. deus, gud (jf. Deist^, divus, gud-

dommelig (jf. Diva^, gr. Zeds, sanskr. dyåus
osv.; sml. ogs. Sir

||
formen Tirs- skyldes

rimeligvis omdannelse efter Torsdag; den ken-

des tidligst fra Universitetets Almanak. 1744.

[28] (en enkelt gang) og er gennemført i sa.

værk fra 1748; i ordbøger først hos vAph.
(1759)} ugens tredje dag (mellem mandag
og onsdag). Tisdagen bliver der (o: i en syd-

afrikansk stat) hellig holden i steden for

Sandagen hos os. Pfiug.DP.1081. ieg (spiste)

hver Tiisdag . . der tvende G&nge. Æreboe.
47. paa Tiiisdåg.Oehl.Br.1.5. de tvende aar-

lige Flj^te- Tider i Khavn skal herefter

være den tredie Tirsdag i April og October
Uå&nedei. Pl.^/7l799. »Det gaar ikke bedre

Herrens Dag
|
End Tirsdag og Onsdag

og TåBir8da.g.Grundtv.PS.VIII.318. Den or-

dentlige Rigsdag sammentræder den før-

ste Tirsdag i Oktober. Grundl.(1915).§40. ||

tirsdag aften, morgen osv. (ogs. under-

tiden (skrevet) som ssgr.). Han skal reise

Tirsdagmorgen, Tirsdagaften osv. VSO. Han
døde Tirsdag Morgen. Lefolii.SG.66. P]n Tirs-

dagaften efter Solnedgang. JZomp.DF.794.

II
gen. tirsdags i tidsbestemmelser, især i

forb. som i tirsdags, i tirsdags aftes, morges
osv. (jf. i sp.23'*^). i Tiisda.gs. Oram.(DMag.

6R.I.378). i Tirsdags Mtes.SvGrundtv.
\\

fede, hvide tirsdag se Fede-, Hvidetirs-
dag.

II
i særlige forb. ell. talem., spec. m. h. t.

det forhold, at tirsdagen anses for at være en
gunstig dag til begyndelse af nye foretagender
(„fordi vor Herre om denne Dag sagde to
Gange, det var godt (Genesis). "Levin.^.
JKamp.DF.102. Feilb. især i talem. tirs-
dag er en timedag ell. en æredag, se

10 Timedag, Æredag. ogs. undertiden opfattet

som uheldig dag: Mandag er en uheldig Dag.
Tirsdag: Ligesaa. Om denne Dag siges:

„Kommer tidsnokV JKamp.DF.102. i vejr-

spaadomme: * Tirsdag gi'er Veir til Torsdag.
Thiele.111.15. der kommer en onsdag efter

en tirsdag, se Onsdag.
Tis, et. [tis] {til I. tisse; især barnespr.)

urin; pis. *et Reagensglas fuldt af Tis. Rørd.
JH.I.144. vaadt Tøj hang til tørre paa Kak-

20 kelovnen, der lugtede af Tis i Stuen. Byarn-
hof. Men hver sin Vej. (1932). 43. jf. : Trappe-
gangens Lugt af Kat te tis svirpede ramt i

Næsen. ErlKrist.DH.37.
\\

(vulg.) overf., om
noget daarligt, „skidt" (spec. om tynd kaffe,

suppe osv.). det Rævetis, de fyldte i os.

Pol.yd946.Smd.9.sp.3.
Tisbe, en. se Tispe.

Tisdag, en. se Tirsdag.

Tisk, et. [tes^] (vbs. til tiske; 1. br. i

30 rigsspr.) næsten kun i forb. hvisk og tisk,
hvisken og tisken. *I Kirken dér er der et

Hvisk og et Tisk. Bergstedt.IV 28. (den lille

by) var ved at koge over af Prat og Hvisk
og Tisk. Vejrup.KM.174. \\ talem. hvisk og
tisk er halvt løgn. Feilb.

tiske, V. ['tesga, ogs. 'tisga] -ede. vbs.

(1. br.) -ning ('elverfolkets tusmørke-tiskning.

VilhAnd.(Letterst.tidskr. 1935.246)), f -else

(Moth.T124), jf. Tisk, Tislieri. {ænyd. d. s.,

40 no. dial. tiska, rasle, hviske, jf. ty. zischen

u. siske; sideform til ell. (snarere) omdannet

af ænyd., glda. tuske (fsv. (bak)tuska, bag-

vaske) i forb. hulske oc tuske (Ranch.Skue-
spil.38. HellKv.26); jf. ænyd. taske og tiske

(Kalk. IV 319; sml. II. daske^, ældre nt.

tieske-tauske, snakkesaligt fruentimmer, samt:

t Tissetasse, en, kaldes sludder, uden sara-

menhenge.Moth.T124; lydord; jf. tisle ofl.)

I) i forb. hviske og tiske, hviske ivrigt (og

50 paa en irriterende, indiskret maade; ofte m.
bibet. af ondskabsfuld sladder). Det lader ilde

at hviske og tiske i ærbare Personers Nær-
værelse. Nysted.Rftetor.49. saa er der en Hvi-

sken og Tisken.Biehl.DQ.il1.43. (de to el-

skende) havde Meget at hviske og tiske om.
IICAnd.(1919).IV226. den gjensidige Be-

undring paa Scenen, den hviskende og ti-

skende Misundelse bag Kulisserne, som havde
mødt ham i Hovedstadens Kredse. Schand.

60 TF. II.209. jf. hviske sp.909": han (lænede)

sig mod sin mor og hviskede: „Er et Flag

ikke kun et stykke tøj?" „Den, der hvisker,

tisker," raabte fru Madsen. /^tnnerøflnn.LiV.

156. smiske og tiske, se II. smiske l.i.

97»
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2) (mindre br.) i selvstændig anv. m. omtrent

sa. bet. som bet. 1. Er du der Odoardo? er

du der? af deres Tisken og deres Miner
sluttede jeg det. Biehl.fSkuesp.III.109). de

tiskende Par, der gik frem og tilbagegang.

Udv.228. J. gaar med den brede Hat (o: er

hanrej) ! tiskede Tungerne. MartinAHans.
JR.12. jeg syntes, jeg kunde høre Englene
tiske inde mellem Juletræets Grene. KMunk.
OS.95. II

billedl., om naturlyd (især ved

personifikation). *Blandt Svaler og Mejser

og Irisk og Sisken
|
der bliver en Tisken.

Drachm.GG.109. Tøsneen tiskede ved Ruden
og klinede den til. JacPaludan.EV.100. Ti-
iskeri, et. (1. br.) vbs. til tiske. * Piger

sprang op med Smaabvin for at segne
|
ned

i en Arm, ind i en Rus — et Væld
| af

Tiskeriets søde Saligheder. Marton.HB.76.

Julen nærmede sig med det sædvanlige Slid

og Tisken. Elfelt.NB.89.

Ti-skillins^, en. (foræld.) (sølv)mønt

med en værdi af 10 skilling (jf. HHSchou.
Danskeog norske Mønter.(1926).327). Den lille

blaae Plet . . begynder at voxe. Den var
først som en af de forrige Tiskillinger. /ngf.

EF.IV93. talem. (jf. u. ToskiUing;.- (hesten)

var en gammel Støder, der „samlede Ti-

skillinger op", som det hedder her, og doven
var ^den tilligemed. Blich.(1920).XXV.115.

tisle, V. ['tisla] -ede. {sv., no. (dial.)

tissla, hviske; sideform til tasle, tusle; 1. br.)

om hvislende, raslende, puslende lyd; vist kun
i forb. som: *det hvisler og tisler i Slottets

Korridorer (o: om spøgeri). OlafHans.Torne-
rose.(1916).117. tisle og tasle, se u. tasle.

Tispe^ en. ['tisba] (undertiden skrevet

Tisbe. FrHorn.PM.21. Søiberg.FLP.64). flt.

-r. {ænyd. d. s., sv. dial., no. dial. tispa;

maaske egl. en s-afledning af stammen i Tæve
(med ombytning af ps til sp), sml. sv. dial.

tåfsa, no. dial. tiksa (til tik, se Tig); nu
1. br. i rigsspr.; jf.: „Ordet næppe meget i

Bing." Levin.) i) hunhund; tæve. *Tæve-
Hunde nu for Thisbe kalded' h]ii. FrHorn.
PM.21. tvende . . Støvere . . den ene . .

en liden rød bruunlurved Han-Hund, og
den anden en rød og hvid glathaared Tispe.

Adr.'^*U1762.sp.l6. hans to spættede Tisper

halser omkring paa ^ugen.Pont.LP.VII.8.

jf. bet. 2: *Som en Tispe er hun (o: dron-

ningen) kiælen. Grundtv.Saoco.il.66. om forb.

m. Tig s. d. 2) (jf. Tæve i sa. bet.) nedsæt,

betegnelse for (usædelig) kvinde; skøge.
Moth.T124. *de forbandet og kagstrøgen
løse TispeT.Cit.ca.l700.(Thott4°1525.309). de
Catholske Bisper . . plejede at tage deres

Maitresses jeg havde nær for Rimets Skyld
sagt: Tisper, paa Visitatz med sig i Stiftet.

Wadsk.Skuepl.194. Esp.353. 3) (dial.) per-
son (kvinde), der har en skarp tunge olgn.

Rietz.732. UfF. (Lolland). Tispe-hnnd,
en. (nu næppe br.) hunhund; tævehund. Ådr.
''U1762.sp.16. en Tisbehund . . var fulgt
med sin Herre paa J&gd. Kielsen.A.63.

I. tisse, V. ['tisa] (ogs. m. udvidet form:
tisserere. [tisa'reJra] CHans.BK.170). -ede.
(lydord; sml. pisse, III. nisse; jf. Tis; især

barnespr.) lade sit vand (især om børn). I)

i al alm. (en dreng) anstillede et interessant

Forsøg paa at „tisse" lige ned i et Rotte-
hul. Wied.BjS'.S^. Dukke Lise maatte vente
(o: med medicin), til hun om Aften skulde op
at tisse . VilhRasm.BB.11.40. Agnes har tisset

10 i Sengen. LeckFischer.K.45. „Hvoffer er du
(o: et barn) saa onderlig?"— „Jeg skal tisse,"

brast det ud af hende. Tejn. Der skal være

Oprør.(1943).85. Aa hold op, hviner Lisa,

jeg tisser i Bukserne af Grin. TDitlevsen.BG.
36. om dyr: et tissende Lam ved et Gade-
kjær. 24aÅ;;.PL.54. billedl.: *Tagene tisser med
Solskinsvsind. Bergstedt.HE.183. \\ i forb. m.
obj. (og obj.-præd.) olgn. tisse en taar, se

u. I. Taar 3. tisse bleen, bukserne fuld(e)

20 olgn. LollO. i udtr. for at være meget lille:

Han kendte hende, fra hun havde tisset

sine bleer Mde. PoVy7l937.Sønd.3.sp.4. 2)

i særlige forb. og anv. (foruden i de anv.,

hvorpaa eksempler er anført ndf., kan ordet

bruges mere ell. mindre alm. (ofte spøg.) i

de fleste af de u. pisse 2 anførte forb.).
j|

som udtr. for foragt (jf. overtisse^. *som
Vovse at tisse paa dem (^ : tingene)

|
i ringe-

agtende, indbildt Bedrevidenhed. ZuZ^uro^

30 Politik.1940-41 .Nr.1.12. i udtr. for kynisk

smiger, især i forb. tisse en op (og ned) ad
ryggen. Cit.l894.(NkS8°591).

||
(4^-jarg.:)

vi plejer om disse „Bolværksmatroser" (o:

folk, der ikke har været rigtigt til søs) at sige

:

De har ikke tisset i Saltvand. iSoaoZdew."/«

1944.12.sp.6.

IL tisse, V. se u. II. tese.

Tisse-, i ssgr. (jf. Pisse-; især barnespr.)

af 1. tisse, -buks, en. (jf. Knaldbuks ; 1. br.)

40 egl.: lille barn, der tisser i bukserne; som
foragt, betegnelse for ung mand: Saadan en

Snotfink . . saadan en Tissebuks. B^ornAo/.

MølogRust.(1935).87. -færdig, adj. som er

lige ved at tisse (i bukserne) (jf. -trængende^.

Jeg ser endnu for mig de smaa Bønder-

tøse, naar de rejste sig fra Bænken med
et skævt Blik til Katedret, tissefærdige af

Frygt. JVJens.Møllen.(1944).100. -mand,
en. (jf. I. Mand 13.4^ mandslem (Penis) (især

50 hos drenge); ogs. (sj.) om de ydre kvinde-

lige kønsdele (hos piger) (se Beretning fraStats-

kontoret f. Sundhedsvæsenet. 1908. 87) . Angsten

var krøbet helt ned i Tissemanden. Soj/a.

FE.216. -myre, en. (1. br.) pissemyre, jf.

Tissermyrer. MLoreritzen.AL.33.

tisserere, v. se I. tisse.

Tissetasse, en. se u. tiske sp.l542".

tisse-trængende ell. -trænet, part.

adj. pissetrængt; ogs. i videre anv.: nervøs,

60 forhippet (paa noget), hele Tiden stod han
og trippede tissetTængt.Soya.HF.47.

Tist (Moth.T124. MDL. Levin. Rietz.737.

DF. XIII. 56. UfF.) ell. I. Tiste (Rost-

gaard. Lex. T426. Sort. (Saml Danske Vers. ^11.
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116). Adr. 1761. 166. Junge. jf. VSO.), en.

flt. -(e)r. (ænyd. tist(e), sv. dial. tist(e),

list sa. ord som no. dial. test, /., vidjebaand,

-ring, tæst, m., ring til at binde tømmerstokke

sammen med, maaske besl. m. oldn. pisl,

vognstang, ty. deichsel osv.; dial., foræld.)

indretning (baand, lænke, bøjle), der sam-
menholder noget (især: to dele af et red-

skab); spec. i flg. anv.: I) d. s. s. Plovtist.

Moth.T124. Det maa nu gaae hvordan det

kand,
|

Jeg brænder plov og tiste. Sort.

(SamlDanskeVers.^II.116). CDalgas.RibeAmt.

(1830).113. (han) retter . . ved Tisten.

Nordkild.SF.6. 2) d. s. s. Klokketist(e).

Moth.T124. MDL. Levin. Rietz.737. 3) d. s. s.

Plejlhilde. DF. XIII. 54.56. jf. i sa. bet.

Tisterem. MDL.411.
IL Ti»te, en. se Tejst.

III. tiste, V. se II. taste.

Ti-stille, en (jf. dog 1. 43) [ti'sdela]

flt. -r. {substantivering af imp. ti stille! (se

u. tie^) I) (gldgs.; jf.: „i det forfinede Con-
versationssprog i Slutn. af forrige Aarh., og
endnu indtil vor Tid. Begynder nu at tabe

sig og blive ukjendt i Kbhvn., hvor man
siger: Chemise." Levin.) spøg., eufem. beteg-

nelse for noget, det ikke anses for pænt at

nævne ved sit rette tiavn. I.l) om under-

beklædning, navnlig chemise, særk. *Du
elsker unge Damer i TistiWer. PalM.n909).
1.26. I Finalen stod hun (o: en varietesanger-

inde i et afklædningsnummer) forargeligt mo-
derat afsløret i sin lange, hvide Tistille.

CHans.F.209. Feilb. jf.: *Da saae man i

Luften at svæve
|
En Drage, som Qvinde-

Ti 3 1 i 1 1 e r iorrey.Frøken-ContorernesRuin.Nr.

2.(1772).v.3. især i forb. som i den (ell. detj

bare, blotte tistille. *thi alle tolv Hof-

damer kom
I

klædt paa i blot: Tie stille!

PDFaber.VÆ.44. Straks viste Frau Korn-
herr sig i bar Tistille, kastede et Skørt om
sig og fo'r ind til os. Schand.O.11.347. (kvin-

derne) slanger sig næsten „i det bare Ti-

stille" — for at bruge en Vending fra Barne-

sproget. iCnudPouJs. Fa.53.
II (1. br.) i flt.,

om (dame)benklæder, „ permi ssioner".

Hos Heiberg er Pernille bleven en lille sød

og næbbet Unge i broderede Tistiller. Vilh

And.(Skuepl.lOO). 1.2) ^„hos Fruent. af Al-

muestanden". Levin.) om de kvindelige
kønsdele. Det er en daarlig Pige der ikke

kan hytte sin Tistille for Kjæresten. Levin.

(„hørt i Ringstedkanten"). 1.3) (dial.) om
udøU ham (som if. folketroen ikke maatte

nævnes). BornhOS. 2) (talespr. ell. dial.) i

udtr. for at tie stille, hold nu din tistille i.

OrdhS.(Kbh.). jeg har købt mig en tistille

(o: sladrer ikke af skole). LollO. UfF.
I. Tit, subst. (en: Moth.KQQ). [tid] (tid-

ligere ogs. m. lang vokal, jf. Moths form ndf.).

(ofte fordoblet Tit-tit^, {substantivering af

lY.tit (1); ;/. III. Pip 2, II. Put 4, Titteieg

samt II. Tit; især barnespr.) børneleg, be-

staaende i at gemme sig (eller skjule ansigtet)

og saa kikke frem, idet man siger „tit-tit".

Tit tit. Er en børne leg, hvori de står bag
noget og titer til hverandre. Afo<ft.*Ti03.

||

især i forb. lege tit(-tit), ogs. brugt billedl.

Maanen glimter i Alleen,
|
Bag hvert Træ

den leger Tit. Winth.Y146. hvide Huse mel-

lem prægtige Trægrupper legede Tit tit paa
den høje, grønne Kyst. Schand.SB.155. (amo-
rinerne) leger Tittit i hendes Haar, der kru-

10 ser sig om Panden. iVans.JZ).i64. jeg sad og
kiggede ud under hendes armhuling, ligesom

et lille barn, der leger tit tit. Hjortø.OU.98.
II. Tit, et. [tid] flt. d. s. (jf. sv. titt, en;

vbs. til III. titte; sml. ogs. I. Tit) I) (især

talespr., som spøg. efterligning af barnespr.)

det at titte; kig (1). „Der er ingen paa Vej
fra Kirke endnu," oplyste J. efter et Tit ud.

Rørd.Va.l37. jf. I. Tit: *at lade
j
Mig Hier-

tet træffe, Piil paa Piil,
|
Af Tit igiennem

20 Buskens Blade,
|
Naar Nymphe her, og hist

Dryade . . |
Alleene . . lege Skiul. Bagges.

III.79.
II
om solglimt. -»Der er Tit af Sol i

Stnen.0lafHans.SL.14. || overf., om (glimt-

vis, overfladisk) indsigt, indblik. Det Efter-

følgende bringer netop Udbyttet af et saa-

dant Ind tit, som den norske Fiskeriinspek-

tør . . har havt Lejlighed til at faa paa en
Studiereise. Fedders.(Nordsjælland."U1902. 1.

sp.l). 2) (sj.) mere konkr.: kig (2); udsigt.

30 da strakte fremmed Kyst sig tæt sammen
fra begge Sider; norsk fra Nord . . dansk
fra Syd . . kun et lille Tit paa nogle Mil

havde Sverig dengang ud til Kattegat.

Bogan.II.182.

III. tit ell. (især tidligere, se fx. Høysg.
Anh.20. MO. Holst. R.) tidt, adv. [tid]

Høysg. AG. 56. (tidligere (og endnu sjæll.:

OrdbS.) m. lang vokal (og stød), jf. FGuldb.
DS.42. samt skrivemaaderne tit, Moth.T124.

40 tiit. Holb.Vgs.(1731).I.5). komp. tiere ['ti-ora]

ell. (barnespr. ell. dial.) tittere (EBerlels.

D.22. jf. Feilb.); superl. tiest ['ti-asd] ell.

(barnespr. ell. dial.) tittest (EBertels.D.118).

(ænyd. tit(t), tijdt, komp. ti(e)re, tid(h)er(e),

tidre, superl. tiest (tirest); glda. t(h)it(h), tidt

(Mand.35. Brandt.RD.I.221.II.157. Rimkr.
M.54. GldaKrøn.87), t(h)iith (PLaale.nr.924.

Fragm.380), komp. thidær (GldaKrøn.114),
tiræ (smst.), thydræ (Enklosterbog.(1933).

50 93), superl. tidestæ (Brandt.RD.11.219), ty-

dcst, tydisthe (DGL.II.lOvar.); æda. komp.
tithær (smst.203var.), superl. tithæst (smst.

10); SV. titt (nu næsten kun i forb. titt och
ofta, titt och tått^, fsv. tijt, thit olgn. (som
adv. ell. som prædikativt adj. (i intk.) m. bet .

:

som hænder, er paa færde, er magtpaaliggende)

,

no. dial. tidt, oldn. tftt, som adv. ell. intk. til

adj. ti5r, som (paa en vis tid) forekommer,
optræder jævnlig ell, hyppigt, er paa mode,

60 er yndet, anset, magtpaaliggende, som adv.

ogs.: ivrigt, energisk, hurtigt, ofte; vistnok

egl. adjektivering af Tid i prædikativ anven-

delse (se nærmere KGLjunggren.Adjektivering

avsubstantiv.(1939).38ff.; m. h. t. bet.-udvik-
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Ungen sml. II. tide, II. time samt tidig, tid-

lig, Tidende^
|| jf. oldn. (dat. flt.) tibum,

hyppigt, ofte, sv. (dial.) tida, jsv. tidha, tid-

ligt, ofte II
tit bruges (i positiv) især i talespr.,

medens (det højere) skriftspr. indtil den nyeste

tid har foretrukket ofte; jf.: „Tidt synes nær-
mere at tilhøre Talespr." Levin.; i komp. og

superl. er oftere, oftest gennemgaaende de

mest brugte former) d. s. s. ofte (se dog PE
Mull.*476f., hvorimod MO. og Levin, hæv-
der, at ordene har sa. bet.).

I) i positiv. I.i) i al olm. en er af en svag
Natur . . og vover Liv og Helsen tit (nu:
tit liv og helsenj for en Aftens Fornøjelse.

Holb.Jep.Y6. *At Baand og Stierne
|
Og

tomme Hierne
|
Foreenes ofte . . (

Det seer

man tit. Zetlit2.Poes.281. *Tidt leged Smaa-
barnet i Morgensol rød;

|
Ved Kvæld det

laae paa Leiet, saa stille og død. Ing.RSE.
VII.249. *Jeg synger, som jeg kan,

|
Men

ei altid, som jeg vil, —
|

. . tidt
|
Var falsk

mit Strængespil.Ww</i./.i55. De vidtløftige,

men tit meget fine . . Redegørelser for

S]æ\e\iyet. Rubow.KS.23. || ofte i talem. ell.

ordspr., se fx. u. Laan I.3, II. Lur, I. Ravn
2.2, II. rig 2.2. 1.2) i særlige forb.

\\
(alt)

for tit. *Den eene har beviist det om for

mange —
|
Den anden har beviist det alt

for tidt. Bagges.Gieng.44. *Det Bedste er . .

at høre Glaslærken klukke.
|
Forstaaer sig

til Maade, og ikke for tidt. Drachm.D.69. en
god vise kan ikke kvædes for tit, se III.

kvæde 2.i. hellere spørge en gang for tit

end en gang for lidt, se II. spørge 3.7. || i

forb. hvor tit (tidligere ogs. skrevet i eet ord.

Moth.H350. MO.I.1012). 1. i utaalmodige

spørgsmaal olgn. hvor tit har jeg ikke hørt

dig sige, hvor Udt du brød dig om det saa-

kaldte bedre Selskabs Meningei. Howalt.DB.
17. 2. som konj. De spurgte min Pige om,
hvor tit vi vel spiste gule Ærter om Ugen.
PNJørg.S.91. kragen er ej des hvidere,

hvor tit hun tor sig, se I. Krage. || saa tit.

Vor Historie-Skriver Hvitfeld siger ideligen,

at Dannemark er et Vall-Rige, og dog lige-

saa tit taler om de Kongehge Børns Arve-

Tett.Holb.DH.n.487. den (o: moden) vrier

sig saa tit som Yinden. CReimer.NB.17. især

(uden henvisning til et bestemt forhold):

meget ofte; stadig, min Moster siger saa

tit til mig, du forstaar dig ikke ret paa
YeTden.Holb.Bars.II.3. *Vi har sagt det

saa tidt, og Du ved det saa godt,
|
Du er

mægtig, Du Kvinde i Noidl MHans.S.38(jf.
Vogel-Jørg.BO.606). spec. som sætnings-konj.:

saa tit ^saatit. Høysg.S.259) (som), saa

ofte som; hver gang (at); naar. saa tidt (1931:

hver Gangj han gik derigjennem, tog han
derhen at æde BTød.2Kg.4.8. (han) lod ikke

af at sætte efter og forjage dem, saa tit de
attaqverede ham, hvilket meget ofte skede.

8chousbølle.Saxo.458. den staar til Tjeneste,

lige saa tidt som De behøver.KLars.SF.52.
(I .br.) indledende et forundret udraab: hvor

ofte — dog. Saa tit, han gjorde noget, ingen
anden kunde finde ^di&. Bang.F.202. \\ i forb.

tit nok (tidligere ogs. skrevet titnok^, til-

strækkeligt ofte; spec. i utaalmodige forsik-

ringer om, at man har sagt, hørt ell. gjort

noget tilstrækkelig mange gange. „Har du
besøgt hende?" — „Ja min Far!" — „Ofte?"
— „Ja tit nok i dend korte Tiid."Zom
Grønneg.L123. Skønt Anna brændte efter at

10 vide Besked, spurgte hun ikke. Han havde
tit nok haanet hende for hendes provinsielle

'Nysgenighed.AaDons.S.121. i forb. m. næg-
telse: jeg kan ikke tidtnok udmale mig den
hele romantiske Begivenhed. Heib.Poet.VII.
348. som bestemmelse til adj.: denne . . saa

indtagende, ja tidtnok bedaarende, Kunst-
ner. Brandes.MjB.273.

II
(nu lidt gldgs.) i forb.

m. udtr. af lignende bet. (for at opnaa større

eftertryk), tit og ofte {ænyd., glda. (Brandt.

20 RD.II.157) d. s., sv. titt och ofta, jf. glno.

opt ok tibum) (for at) komme udi Svoger-

skab med visse Folk . . opofre (de) til saa-

dan Interesse tit og ofte deres Børns Vel-

færd. i7oi&.Jean./7.3. *Brøde begik jeg
|

Tidt og oite.Oehl.XII.211. med Skam at

tale om maatte han sige, at han tidt og ofte

fandt det meget kedeligt, saadan at rejse

for sin FoTnø]ehe.JPJac.II.400. (1. br.:)

medens jeg var en Dreng, saa skreg jeg saa
30 tit og ofte, som det lystede mig, uden at

nogen Moérs Siæl kom i Totterne paa mig
deTioT.Biehl.DQ.III.254. tit og mange
gange ell. (nu sjældnere) mangen gang
(JHelms.G.90. MartinAHans.JR.56) ell.

mange sinde (se II. Sinde 3.3J. tidt og mange
Gange skulde (man) have ondt ved at fatte

Ueningen.Cit.l851.(ChrPed.II.498). tit og

mange Gange om Natten, af al den Uro og

Vaagen, føler hun sig saa flov og mat.

40 KLars.GY.41. \\ lidt og tit, se I. lidt 1.2.

2) i komp. 2.1) i al alm. da veed jeg, at . .

fornuftige Læsere ikke pleye at dømme om
Bøgger . . førend de have læst dem een

Gang ja vel tiere reent igjennem.^ø^/sg./S'.

a8^. en Bøn hvori Ejerens eller tiere Ejer-

indens Navn er indskrevet. Cti.i552.fC/ir

Ped.II.511). Fra den Dag kom han kun
sjældent til sine omhyggelige Slægtninge,

men Fru Boye saa' ham des tiere. JPJac.

50 11.82. jo tiere, jo (ell. desj bedre ell.

kærere (VSO.). e. br. 2.2) i særlige anv.
\\

især i nægtende forb. m. fremtids- bet., som

udtr. for, at noget (ikke) vil finde sted igen,

(ikke) vil gentage sig i fremtiden; (ikke)

mer(e); (ikke) senere, gaaer det denne

gang an, saa skal det nock ogsaa gaae tiere

ain.Holb.Mel.il1.4. (jeg) bad om Tilgivelse,

lovende ligesom smaa Børn: aldrig at gjøre

det tiere. RUss.U.153. jeg vil ikke se ham
60 her tiere || Som Tiden led, kom Karlene

tiere og tiere frem i Stalddørene. JPJac.

1.8.
II

(1. br.:) tiere end tidt (o: meget

ofte) har (hun) ytret den største Forlængsel

efter at se (dig).smst.l27.
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3) i superl.: oftest; alm.: som oftest; i

de fleste tilfælde; som regel. Tiest be-

tyder Sligt det Samme, som naar vore

Moral-Prækere vilde indbilde os, at man
kunde være en . . god Christen, uden at

troe paa Chnstus. Grundtv.DYIY120. *Hvad
af det Vexlende vel vexler tiest? . .

| O
Mode ! dig det er, du Lunets Barn. PalM.1.39.
„Han (o: Dalgas) fik altid sin Vilje med os

. . og altid med det gode, maaske tiest med lo

det gemytlige," siger de (o: hedebønderne)

om ha.m.Egeberg.(HolgerDanske.191 l.Okt.27).
han sad og overvejede, ofte var det ogsaa
Drømme og Forudanelser, han grundede
paa, — men all er tiest var det Hukom-
melses-Øvelser, han holdt. JakKnu.S.23.

||

{glda. som tydest, sv. som tidast, fsv. som
thidaste, som oftest, oldn. sem tf6ast, saa

energisk ell. hurtigt som mulig; sml. som 7)

tidligere især (men nu næppe i rigsspr.) i 20

forb. som tiest, som oftest; som regel. *med
en Latter de som tiest det bortslaae. (xraflA.

PT.11.152. „hvormed morer De Dem i Deres
P'ritid?" . . — „Som tiest med et Slag Kort."

Hrz.XIVSOO. 1 sin højre Haand førte han
som tiest en anselig Merskumspibe. Æørd.På
Højskole.(1898).46. BornhOS.

IV. tit, interj. [tid] (tidligere ogs. m. lang

vokal, jf. tit. Moth.K99 samt BornhOS.). (som
regel fordoblet tit-tit; i bet. 2 ogs. m. andre 30

udvidelser, se ndf.). {ænyd. titit (og titte^ (se

DGrammat.1.74); lydord; i bet. 1 dog muligvis

(opfattet som) irnp. af III. titte) I) (især

barnespr.) udraab, der bruges, naar en
har gemt sig (ell. blot skjult ansigtet, lukket

øjnene) og saa titter frem igen. Tit, er en inter-

jeksion, som smaa børn bruger, når de skyler

dem. lit, tit. Moth.^TlOS. Tititi! Kukuku!
Jeg ser dig nok (3: i fangeleg)\Danm Sang-
lege.188. Tititi Hæhæ, mon hun (0: et spæd- 40

barn) kan kende Fa,r? KMunk.C. 52. i videre

anv.: Med bly, uskyldig Mine
|
Ved hver

en Vandpyt løfter Kjolen op hun lidt.
|
Tit!

tit! tit! titl Rantzau.D.Nr.85. \\ om forb. som
lege tit(tit) se u. I. Tit. 2) (;'/. ældre nt.

tiet-tiet som lokkeord til høns, sml. tvit, IV
pip, VI. tippe, tireli ofl. samt jy. titterisse,

bomlærke, II. Titte og titre; sj. i rigsspr.)

som gengivelse af (smaa)fugles pibende
ell. kvidrende lyd. ustandselig siger en 50

Rørfugl: Tititi Holstein.MM.56. Hør Fin-

kens morgenkry Signal! . .
|

Titteriti.JF

Jens.Aa.27. Der høres Gulspurve-Titeriit.

ACAnd.HT.115.
tit-, i ssgr. I) (jf. oft-; Q3, især emb.,

gldgs.) af III. tit; især i ssgr. (m. part.-adj.

som 2. led), der betegner, at noget er nævnt
ell. omtalt flere gange i det foregauende (især

i best. f. og ofte uden artikel olgn.), fx.:

Gotscheds titanførte Skuespilhistorie. A^?/e- 60

rupRahb.1.161. Levin, paa den af tidt-
be meld te Collegium foreslagne Maade.
MR.1811.99. Indtægten og Udgivten ved
tidtberørte Compagnier. 8Wsf.27S5.22. det

titnævnte engelske håndskrift. Cif. 25S2.
(Mand.xv). Bliver Siruppen mat og tynd,
maa den, som i titommelte lignende Til-

fælde, omkoges. Syltebog.(1800). 42. titom-
rørt, se u. omrøre 1. den her tidtomtalte
Digter. Hjort.KritLit.il. 222. 2) (jf. Titte-;

1. br.) af III. titte, se Tit-hul, -øjet.

Ti-tal, et. I) tallet 10; især: tegn (cif-

fer), der angiver dette tal. Amberg. Titallet

. . bruges (ofte) som et rundt Tal. Baden.
JurO.11.189. et romersk Tital. 750. (pas-

set) var . . overmønstret med Stempler som
én af de gamle Tikale med TitsX.CHans.F.
318. Feilb. 2) (1. br.) antal af ti. I vold-

somme, saftige Akkorder, der lagde Beslag
paa begge Hænders Tital af Fingre — eller

i hvert Fald de fleste af dem — steg (pia-

nisten) paany mod Højderne. Bør^e Madsen.
Komponisten. (194 5). 107. 3) (sj. uden for

ssgr., se Titals-^ om tierne, jf.: de danske
Tital-Navne: tyve, tredive, fyrre, halv-

treds o. s. y. LJae. Dansk Sprog. (1927). 297.

Titais-, i ssgr. (ogs. Tital-, se u. -sy-

stem samt u. Tital 3^. (især fagl.) af Tital

(2); jf. tilsvarende ssgr. m. Decimal-, -reff-
ning^, en. Vore Forfædre talte baade efter

Titals- og Tolvtalsregningen, og dette er År-
sagen at hundred betyder 100 og 120. Rask.
lslS.89. D&H. -system, et. talsystem, hvis

grundtal er ti. Titalssystemet er opstaaet

ved Benyttelse af begge Hænder. OpfB.^II.
39. Tital-: NordConvLex.V.562. ArthChrist.

ST.23.

O Titan, en. [ti'ta^n] flt. -er. {fra gr. ti-

tan) i den gr. mytologi: medlem af en styr-

tet gude slægt (afkom af Uranos og Oæa),
som i forening med giganterne kæm-
pede mod de olympiske guder, himmel-
stormende Titaner. Staffeldt.D.1.379. PalM.
AP. 65. FØsterberg. Hellensk og romersk Gude-
lære. (1896). 12.

II
i videre anv., om væsen

med overnaturlige kræfter ell. med oprørsk

karakter; himmelstormer, de gamle Romerske
Titaner, der søgde at støde Christus fra

Thronen, og bryste sig selv guddommelig i

Hans Høi-Sæde, paa Dyngerne af hans Ven-
ners hiig. Grundtv.Udv.V. 60. Faust og Don
Juan ere Middelalderens Titaner og Gigan-

ter. JfterÆ./. 7?. den Mægtige iblandt dem
faldt ikke for unge Karle, ei heller sloge

Titanernes (Chr.VI: Titans) Børn ham. Jud.
16.8. Dette var i Napoleonskrigens Tid, og
Verden rystede i sin Grundvold. Under Ti-

tanernes Kamp havde Danmark prøvet at

. . gaa sine egne Ve]e.IsakDin.FF.279. jf.:

Balzac var ingen Titan; han tager sig i

hin Slægt af himmelstormende Titaner og
Titaninder jordbunden nd. Brandes.VI.l 50.

W titanisk, adj. [ti'ta'nis^] f'f titansli.

Staffeldt.D. 1.315. Drachm.F. 1.206). adj. til

Titan. Hvor du da talte tindrende
|

i dit

titaniske LunclJ VJens.Di.38. Romantikeren
(begyndte) i Regelen som fri Tænker, ofte

med titanisk Overmod. Høffd.LT. 14. \\ som
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forstærkende adv.: Jeres Opgave er titanisk

s\æi.KMunJc.TrePrædikener.(1943).22.
I. Tite, en. II. tite, v. se . II. Titte,

III. titte.

Titel, en. ["tid(8)l] Høysg.Anh.20. (f Ti-

tul. Pflug.DP.899. Eolb.Jep.V.6. sa.Bars.Y3
("Titulen; 1731 rettet til Titelen; jf. Titel.

sa.Brv.l28 ofl.). TBruun.(Skuesp.I,1.84). m.

flt. tituler. Holb.Anh.G«. Clitau.PT.137). flt.

titler ell. (nu 1. Ir.) titeler (Moth.T125.
Lodde.NT.264. PAEeib.E.354. EdvLehm.AE.
189). (ænyd. titel, titul (jf. (i bet. 1.2> titu-

lus. Mand.138), oldn. titull; fra lat. titulus,

egh: indskrift, paaskrift)

1) (kort) overskrift, paaskrift, ind-
skrift. I.l) kort angivelse ell. antydning
af en bogs, et skriftstykkes indhold (og

forfatter), som regel skrevet ell. trykt paa
bogens omslag, første blad (titelbladet) og dens
ryg (jf. Rygtitel^ ell. over (foran) det paa-
gældende skriftstykke. de prægtige Tituler

visse Authores gierne sætte for paa Skrifter.

Holb.Anh.6^. et Skrifts Benævnelse efter sin

Autor og Titel, saasom Dykes Selvbedrage-

ligheds Remme]ighed.Høysg.S.200. en luk-

ket Bog med Ryggen opad, man kan læse

Titelen, som siger hvad Bogen indeholder.

ECAnd.(1919).III.9. Vi have tænkt os „Det
19de Aarhundrede" som Titel (o: paa en
avis). Brandes.Br.I.189. Lovforslag, der inde-

holder Forandringer i eller Tillæg til Grund-
loven, skal i deres Titel være betegnede
som GTundlo\sioTsla.g.ForrFolketing.§20.

||

(1. br.:) (et) Manuscript, som fører Titul
af: Een u-partisk Commentarius . . over
Corfitz Ulfeids Skn\else.Paus.CU.II.170.

\\

svare til sin titel, se I. svare 6.1. lø-

bende titel, (jf. II. løbe sp.514^^; bogtr.)

(levende) kolumnetitel (titre courant); løbe-

titel. Sal.XVII.493.
\\ (jf. bet. 3.1-2; i forb. m.

under. Kort Tid derefter kom der et andet
Verk ud, under Titul af Anhang til de Euro-
pæiske Rigers Historie. Overs.afHolbLevned.

63. den Tractat, som han har bekiendt giort

under den Titul Død og Himmel. Ruge.FT.
176. e. br.

\\ (fagl.) om billedtekst i (stum)film
olgn. Teksterne, eller Titlerne, som de oftest

kaldes, der skal indklæbes i Filmen for at

understøtte dens Fortælling. UGad.Filmen.
(1919).249.

II (jf. Kobber-, Smudstitel olgn.;

især fagl.) om titelblad ell. titelfelt paa ryggen

af et bogbind. Author . . er den bekandte
. . Qvesnel, omendskiønt hans Navn ey
staar foran paa Titulen. LTid.l720.Nr.43.3.

(J. L. Heiberg) erklærer selv paa Titlen, at

den (o: „Don Juan") er „tildeels efter Mo-
]iéie'\Kierk.I.85. Halvbind af Pergam. m.
røde Titler. Bibliotheca Einar Christiansen. I.

(1939). 22. 1.2) t kort indskrift ell. paa-
skrift i al alm. Pilatus havde . . skrevet
en titel (1819: Overskrivt^, og sat paa kor-

set. Jo/i.i9.29('CAr.F/;.

2) personbetegnelse, der angiver ved-
kommendes stilling i samfundet; spec.

om betegnelse, der kun angiver rang olgn. (jf.

Hæders-, Rang-, Ære(s)titel samt Karakter
8, Prædikat 1, I. Rang S.i), men ikke embede
ell. profession (og som anvendes i høflig tiltale

i st. f. pron.); tit i forb. som bære, føre,
have ell. (an)tage (sig), faa, give en
titel. Mand maa tale til hannera (o: kejse-

ren) med mange Ceremonier, med Reverent-
zer, høje Tituler og store Berømmelser. P/^wjf.

10 DP.601. Henrich: „Ja Mester." — Herman:
„Du Slyngel, kom mig icke med sUge Titler

meere, du skal herefter, naar jeg raaber paa
dig, svare: ReiieV' Holb.Katidst.III.4. (han)
havde aldrig anden Titel end sit (ansete)

Stammenavn; thi Titler, som ikke betydede
virkelige Embeder, vare endnu ei bekiendte.
JSneed.IIl.373. Enhver i Lovgivningen til

Adel, Titel og Rang knyttet Forret er s.i-

skanet.Grundl.(1849").§97. en Mand der
20 fører en Titel som ikke stemmer med hans

SitvLSition. BilleskovJ.H.LlSl. de Fulde Tit-
ler, fornemmeligen til de fleeste høye Per-

soner ved det Kongl. Danske Hof. Under-
retning,hvorledes deFranskeTitlerkand indrettes.

[1748J.40. Løber ikke i Forgemakker efter

værdløs Rang og tomme Titleil Bagges.L.
1.205. FrSneed.I.304. \\ i forb. m. selve titlen,

dels i gen.: der (er) nu . . intet meere Under
at see en Laquay forandre sin Liberies

30 Kioel til en Barons Titul. KomGrønneg.III.
116. Han har Etatsraads Titel. 750. dels

(og nu især) som 1. ssg.^s-led: Han har . .

Etatsraads-Titel. MO. en juridisk Doktor-
titel. OFriis.Litt.426. grosserertitlen. MKlit-
gaard.MS.53. ell. i forb. m. af: Iblant andre
Titler, som nu bruges, og som de Gamle
have været ubekiendte, er den Titel af

M.a.]est3Sit.IIolb.Ep.IV159. Græver og Græv-
inder gives af de Kongelige Cancellier Titel

40 af Høi- og Yelh^dkine. Nørreg. Privatr. 1. 321.

Moderen var Enke . . og havde Titel af

Justitsraadinde. Pon^.Fam.5<?. føre titel af

et land olgn., (nu 1. br.) om fyrste: titulere

sig som konge, fyrste osv. af det paagældende
land. det plejer . . at kunde hindre Hævd,
at en Potentat fører Titul af et stykke Land.
Paus. Hævd. (1748). 14. Hallager. 40. || Den
neapolitanske „Principe", der kun var Fyrste

af Titel Ing.EF.VII. 19. \\ spec. (sport.)

50 om en ved konkurrence erhvervet betegnelse

som (verdens-, Europa-, Danmarks-) mester

osv. Provinsen (vandt) 2 og København 2

Titler (o: ved boksemesterskaberne). Idræts-

bladet.''U1935.3.sp.l. vor i Øjeblikket fineste

Cyklerytter R., som har Titel af nordisk

Mester. PoVy*1942.5.sp.3.
\\

(dial.) om efter-,

familienavn. Esp.354.

3) (nu 1. br.) videre anv. af bet. 1-2, om
navn, betegnelse, prædikat i al alm.

60 3.1) m. h. t. person, især om rosende ell. (jf.

Skamtitel samt Feilb.) nedsættende betegnelse.

*For ey af Daarer at faae Titul af Cuioner

(o: blive kaldt kujoner i stedet for daarer).

Holb.Skiemt.A8''. Jeg kan saaledes ikke til-
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I

egne mig Titelen af Fædrelandets Forræder.
Rask.Br.1.239. „Erkekæltring" er jo ikke en
Titel, man saadan uden videre kan slynge
alle i Synet.Bregend.HH.il.171. *du mig
hen

I
Til din Dame føre vilde,

|
Og for hende

forestille
| Under Titel af din Yen.Heib.

PoeUY127. 3.2) w. h. t. ting ell. forhold

(navnlig institution, virksomhed olgn.). og er
min begiæring at same bibliothek med dets

tillægge stedse bUver Separered for sig selv, lo

og fører titel af BibUotheca Holbergiana.
Holb.Brv.128. (jeg) sætter Relations-navne
i de Afdelinger, som andre give Titler af

Casus. Høysg.S.aSf. Nogle kaldte de opbygge-
lige Taler uden videre Prædikener, ja meente
endog at hædre dem ved denne Titel. Kierk.
VII.217. Der er en Titel, (kristendommen)
ikke kan miste, og det er „kommen fra Gud".
KMunk.OS.43. i forb. m. under: Minden.
Var et stort Biskopsdom indtil Aar 1648 20

da det . . blev ophævet, og under Titul af

et Fyrstendom overladt Churfyrsten af

Brandenborg.Borre6!/e.rjF'.727. den sande
Tradition, den normale Følelse og den sande
Videnskab (er) nærmere beseet, een og
samme universelle Overmagt, som under
disse forskellige Titler gaar aif med Sejren.

PMøll.(1855).V84. 3.3) (nu næppe br.) om
egenskab, som en person berømmes for. have
Titul af T&ppeTheå. Holb.Jep.Y6. jf.: Dyden 30

er den fornemmeste Titul en Adelsmand
kan hære. Lodde.(Sku£sp.IV 338).

4) 07- ^y- titel, fr. titre, d. s.; efter til-

svarende anv. af lat. (justus) titulus; vist egl.

om overskrift over den lovparagraf, hvormed
man motiverer sin ret; jf. ænyd. titel i bet.

„dom, vilkaar", oldn. titull, (afsnit, kapitel af)

fortælling) hjemmel; grund; paastand;
paaskud. 4.1) (jf. Retstitel; jur., gldgs. og
vist næsten kun i lat. form) (gyldig) hjem- 40

mel, retsgrund. JBaden.FrO. under hvil-

ken Titel er det sketJD&H. LSal.XI.63L
4.2) i[ i al alm. om paaskud, foregivende;
især i forb. m. under, (de) komme til Ita-

lien, hvor . . Tempel-Herrerne meget Gods
erlangede under den Titul, at de mod Sara-
cenerne skulde holde et stedsevarende Tog.

Pflug.DP.899. jeg vil ikke høre dig til under
nogen Titul (fr. orig.: å aucun titre). TBruun.
(Skuesp.1,1.84). 50

5) (efter fr. titre; emb., foræld.) finhed,
lødighed, gehalt (af (mørU)metal). kiender
man Vægten og Titelen, og er begge rigtigen

iagttagne af Myntmesteren, da har man ikke
nødig at veie eller prøve en Mynt. Schytte.

IR.II.206. jf. smst.232.

Titel-, i ssgr. især (fagl., fx. bogtr., bogb.,

bibliot. osv.) af Titel l.i ; foruden de ndf. med-
tagne kan nævnes en række (æstet.) betegnelser

for person, hvorefter et skønlitterært arbejde 60

har faaet navn (titel), henh. for den rolle, del

sangparti (i skuespil, opera osv.), der svarer

til denne person (fx. Titel-figur, -parti, -per-

son, -rolle (HCAnd.ML.345)), ell. for den del

af en samling, der har givet hele samlingen
navn, fx. Titel-digt, -novelle; endvidere kan
nævnes (1. br.) betegnelser for (taabelig) lyst

til ell. glæde over titler, som Titel-gal(skab),

-glad, -syg, -syge (JSneed.VI.451). -ark,
et. ark (ell. halvark, kvartark) forrest i en bog,

der indeholder smudstitel, titelblad, forord

olgn. LTid.1746.8. 8elmar.H46. -billede,
et. (jf. -kobber, -vignetj billede, vignet paa
(henh. foran) titelbladet til en bog, ell. bil-

lede, der hentyder til titelen paa en fortælling

olgn. LTid.1735.167. Vilhelm Petersens Titel-

billede (Brandes.DD.109: Vignet; til (HC
Andersens) Æventyr (o: Den uartige Dreng)
(vilde) være den mest passende Vignet
til Bødtchers samlede Digte. Brandes.1.538.

-blad, et. blad foran i en bog, hvorpaa (for-

fatternavn og) bogens titel er angivet (jf.

Navneblad, Smudstitelblad samt Forblad).

Holb.Skiemt.CS^. disse Verker udgives under
et Titel-Blad, og indbindes i et Bind.J/S'need.

11.275. at udelade hans Part af Arbejdet og
dermed ogsaa hans Navn af Titelbladet.

Brandes.VIII.396. f -bojf, en. [2] (ænyd.

d. s.) d. s. s. Titularbog. „en bdg i kanseliet,

hv6ri en hver kongelig betienters og herre-

stands personers titeler er opskreven udi."

Moth.T125. vAph.(1772).III.

titelere, v. se titulere.

Titel-felt, et. (jf. -skilt; felt paa ryg

af bogbind, hvor titlen er anbragt. SvDahl.
Ordbogf.Bogsamlere.(1919).lll. -kamp, en.

(jf. u. Titel 2 slutn.; sport.) kamp om mester-

skabstitel, en Titelkamp i Boksefaget. jBeri

Tid.*/i<il935.M.7.sp.l. -kirke, en. (oprin-

delsen til betegnelsen usikker; katolsk-kirk.)

hver af de kirker i Rom, der indehaves af kar-

dinaler af præsternes og diakonernes orden.

S. Pietro in Vincoli, Julius II's Titelkirke

som Kardinal.MDrachmannBentzon. Michel-

agniolo. (1908). 17. Schindler. Liturgi. (1928).

95. -kobber, et. (jf. -billede samt Kobber-
titel, Frontispice 2) kobberstukken tavle, an-

bragt i titelarket (over for ell. foran titel-

bladetX, i reglen med en kort angivelse af

titlen. Titelkobberet i den nye Udgave af

Burger. Bagges. DVX. 329. Bibliot H.* 1. 260.

-kort, et. (jf. -seddel; kort i bibliotekskar-

totek, der bærer bogens titel som opslagsord

(mods. Emne-, Forfatterkort;. BibliotH.*Il.

460. -omttlAg, et. omslag (om hæftet bog),

hvorpaa bogetts titel er anbragt. EhrencrM.F.

XII.258. -oplag, et. (jf. -udgave; oplag,

hvor kun titelbladet (med forandret aarstal) er

nyt. smst.242. Plesner.B.8. -papir, et. pa-

pir, hvorpaa en bogs (ryg) titel trykkes. VareL.

(1807).11.275. Grecn.UR.283. -seddel, en.

(jf. -kort; 1. br.) seddel med bogtitel i biblio-

tekskataloq. han skrev forbedrede Titelsedler

til Seddeikataloget. Bruun. £. 35. Messckata-

loget udarbejdedes over Titelsedler, som fire

Uger før Messens Begyndelse skulde være

indsendt til Udgiveren. iioos.ffX.2ii. -aide,
en. (jf. -blad;. Selmar.*288. VilhAnd. Litt.
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11.337. -skilt, et. (jf. -felt; skilt (1.3.8)

med titel paa ryg af bogbind, (halvlæder-

bind) med røde TitehMte.Cit.l944.(OrdbS.).

-skrift, en. stor skrift (fra tertia opefter),

der navnlig bruges i titler (mods. Avis-, Bog-
skrift;. Fractur og Antiqua Titel-Skrifter.

Bogtr.(1781).l. Selmar.^294. -udgave, en.

(jf. -oplag;. S&B. SvDahl.Ordbogf.Bogsam-
lere.(1919).111. -vignet, en. (jf. -billedej

vignet paa titelblad ell. ved overskrift olgn.

PLMøll. B.178. Sv Dahl. Ordbog f. Bogsamlere.

(1919).lll. -væsen, et. [2] fællesbetegnelse

for, hvad der hører til titler og rang (jf. Rang-
væsen;, dette Titelvæsen og den Rang (har)

været Noget, som Suhm (var) ophøjet over.

Nyerup.(Suhm.XY77). tomt Titelvæsen.

HBrix.HK.24.
Tit-hul, et. (til III. titte 1; 1. br.) kig-

hul. Jeg fandt et Tithul i (døren). Tode.IX.
197. VVed.Dante.(1892).89.

titie, V. ['tidla] -ede. {dannet af Titel

ell. betitle
; jf. ty. titeln ; dial. (BornhOS.) ell.

hos sprogrensere, 1. br.) I) d. s. s. betitle 1.

I.l) d. s. s. betitle l.i. „give en sin titel".

Moth.T125. 1.2) d. s. s. betitle 1.2. (Gold-

schmidt) titler ham „T&t(iTkonge"'.FDyrlund.
TN. 223. 2) d. s. s. betitle 2. et Digt af

Aakjær, titlet „Jakobs Sønner", GSchutte.

(VortLand.''/»1905.1.sp.8).

Titling, en. ['tidleq,] Høysg.Anh.20. flt.

-er. {ænyd. d. s.; (ligesom (m)nt. tietlink,

holl. titeling, eng. titling; fra no. dial. tit-

ling; vistnok sa. ord som oldn. titlingr, spurv,

isl. titlingur, eng. dial. titling, jf. no. dial.

titing, smaafugl, spurv, og maaske egl. dim.
til no. dial. tit, tita, lille fugl ell. fisk, jf. II.

Titte; nu næppe br.) tørret (smaa)torsk.
„et slags tør fisk fra Isla.nd'\ Moth.T125.
Forordn.^y9l753.§l. Rød-Torsk eller Tare-
Torsk (der) hænges op for at tørres . . kal-

des Titling. HStrøm. Søndmør. I. (1762). 316.

jf.: 30 Skippund Plat- og Henge Titlin-
ger. Cilir^J.f^Zfw^MZM.gfi.//.^^?!;.

titre, v. ['tidra] -ede. (jf. eng. titter,

fnise, no. sv. dial. tittra, i lign. bet. (i ældre

sv. ogs. „kvidre"), jy. titte, fnise, lat. titiare,

kvidre; lydord; sml. ogs. tvitre, tvitte, ænyd.
tidre, kvidre, samt: f Tittre . . at snurre, som
vand eller spyt, på gloende ieTn.Moth.
T125; sj. i rigsspr.) frembringe en høj,
kvidrende lyd (især om børns latter ell.

fugles kvidren). En Flok unge Skolepiger

legede Blindebuk . . Nogle havde forputtet

sig . . under Buskene, hvor de titrede og lo

som Fugle. JVJens.MD.51. (børnene) smaa-
t i t r e d e. so. (HjemmetsNoveller. II. (1905-06)

.

338). Hun for sammen ved den svageste
Fugletitren mellem Poplernes Sølvkrans.
ThitJens.PN.49.

I. Titte, en. [itida] flt. -r. (fra nt. titte

(jf. ndf.), egl.: patte, kvindebryst (jf. Nonne-
tit;,- se nærmere u. Hungertitte ; vet.) om forsk,

udvækster, der minder om patter; næsten
kun i ssgr. som Hals-, Hungertitte (s. d.);

jf.: Titte (o: i Hungertitte; er et plattydsk
Ord; dog bruges det ogsaa i det danske i

Sønderjylland, og man betegner dermed ikke
alene de tvende omtalte Kanaler (o: hunger-
titterne hos hesten), men ogsaa alle kegle-

dannede Tappe i Drøvtyggernes Mund, som
udføre Spyt. Viborg.HY.47.

II. Titte, en. [itida] (i bet. 2 (m. no.

form?) Tite;. flt. -r. (vist fra no. dial. tita,

10 lille fugl, lille fisk ofl. (jf. u. Titling samt
(i bet. 2, jf. Fleischer.VIII.1312): Laxe-
Tite eller Lax-Titring er en Træk-Fugl,
som opholder sig ved . . Elvene, naar Laxen
sammestæds begynder at gaae til, og har
deraf saa vel som af sin Stemme faaet sit

N&yii.HStrøm.Søndmør.I.(1762).242), isl. ti-

ta, ryle; jf. eng. tit (i titlark, titmouse,

tomtit ofl. fuglenavne); vel egl. lydord, sml.

ovf. samt Rødvitte; jf. ogs. TV. tit, III. titte;

20 nu næppe br.) \. navn paa forsk, smaa-
fugle, især: I) i ældre systematik navn paa
en gruppe smaa vadere, omfattende vibe og
brushøns ofl. Funke.(1801).III.657. Kiel-

sen.NHM.316ff. CLStrøm.Naturhist.Læsebog.
II.(1842).47. 2) klire, spec. rødben, rød-
vitte; Totanus calidris. NordConvLex.V.562.
CollO. S&B.

III. titte, V. [itida] i^t tite. Moth.K99).
-ede. vbs. jf. II. Tit. {ænyd. tit(t)e, sv. titta

30 (t tita), jf. no. dial. tita, spire, stikke frem;
vel egl. lydord m. tilknytning til lY tit (jf.

ogs. I. Tit, I. Titte, II. Titte, Titling;; sml.

pippe (3), kikke (u. 1. kige;, II. kukke samt
oeng. tytan, totian (eng. toot, tout;, der

vistnok hører sammen m. Tud; ;/. betitte;

især barnespr. ell. dagl., ofte spøg.)

I) (ved at stikke hovedet frem ell.

ved at se gennem en mindre aabning,
et hul, en sprække osv.) kaste et (nys-

40 gerrigt, stjaalent ell. hurtigt, overfla-
disk, ligegyldigt) blik i en vis retning;

kikke. I.l) uden i%ærmere bestemmelse; under-

tiden m. bet.: (kunne) se i al alm. *Vi drack
saa lenge som. Vort øye kunde Titte. Jern-

skæg.D.85. (hun vilde) vise mig et herligt

Sted til at titte og Ime. Tode.IX.191. Ingen
skiuler Bryst og Hofte;

|
De veed ei, at den

Lumske titter. Oe/i/.ZZ/Z.223. * Kongen ale-

ne
I

Titter bag Grene, |
Han skimter vor

50 Lystighed, hører vor Sang. Heib.Poet.III.445.

(med) sine livfuldt tittende Øjne saa' han
. . ud som et Barn. Powi.M.53. disse bade-

gæster som gik og tittede i steden for at se.

Grønb.SVllO. I (kan) være glade, a I inte

ska sidde aa titte ve en fid'tet Tranlampe.
KulsvierB.50. 1.2) (jf. ogs. bet. 2-3; i forb.

m. adv. og (ell.) præp.-led til angivelse af

retningen (især i forb. som titte frem,
ind, op, ud;. Da tittede Sterkodder ind,

60 men som han fandt ham sovende i sin Bruds
Arm, vilde han ikke forstyrre hans Glæde.

Suhm.Hist.1.255. *Nu titte til hinanden de

favre Blomster sma.a..Ing.RSE.VII.240. Han
holdt Haanden for Øinene . . og han tittede
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ud imellem Fingrene. CBernh.V313. hun (er)

som Barnet i Legen, der titter frem af sit

Skjul.Z^er^•.F/.76, (hun) maatte lette Spund-
set og titte i F]eTåingen.NPWiwel.NS.28.
Emanuel søgte som sædvanlig ind til Voks-
dugssofaen i sin Stue for . . „at titte lidt

ind i Drømmeland", — som det med et fra

Højskolen stammende Mundheld hed. Pont.

FL.(1892).118. II
(nu især som spøg. efter-

ligning af SV.) i forb. m. paa. *Jordens største i_o

Mand . . |
Maaske han, naar vi paa ham

titte,
I
er lille bitte. PAHeib.US.608. Blæsten

. . kaldte den gamle ud i Døren for at titte

paa YeiTet.Drachm.VI.398. || billedl. lønligt

titter Menneskesindet opad og drømmer.
TroelsL.XIII.194. Med umiskendelig Nys-
gerrighed søger Japanerne under Krigen
gennem de russiske Fanger at titte ind i

evropæisk Tankegang. KLars.JapanskAand.
(1909).122. især m. overgang til bet. 3 (navn- 20

lig om solen ell. maanen): *Morgensolen
titter gjennem Ruden.Ing.RSE.VII.238. So-

len titter op bag Lyngbakken. iVPWiM;ei.

JL.53. 1.3) (sj.) i forb. m. obj. og obj.-præd.

•giennem din Rude
|
Jeg titter mig blind.

Bagges.Danf.IILir. 1.4) (1. br.) refl., i forb.

titte sig omkring, se sig om. (han) tit-

tede sig omkring. Wied.MB.II.107. jf.: en

vis undselig nyfigen Titten omkring sig klæ-

der blot den unge V\ge.VVed.R.M9. 30

2) særlige anv. af bet. 1. 2.1) læse flygtigt

(i en bog). *at titte
|
Lidt i een gammel bog.

SoH.(SamlDanskeVers.^VI.162). Hr. Biskop
Mynsters Forslag (som (præsterne) maaskee
kun har tittet i).Grundtv.Udv.VIII.307. (jeg

kunde) ikke bare mig for at titte efter,

hvad der stod (0: i et brev). Schack. 120.

2.2) (jf. kige sp. 310^*^; 1. br.) i forb. som
titte ind, op til, aflægge et kort besøg;

se ind til. Jeg vilde blot paa Veien titte 40

ind til Jer. Levin. Naar Du (0: en norsk

teaterdirektør) om Vintren har norsket nok,

I

Kan Du til Sommer herned vel titte?

Ploug.VVII.53. tit hen en anden D&v.Wied.
Silh.68.

3) {maaske egl. grundbet.; nu alm. opfattet

som uegl. anv. af bet. 1) (lige akkurat)
være (ell. blive) synlig; stikke, pippe
frem ell. ud, op (af ell. bag noget). *De
(o: kyllingerne) myldred derinde (o: under 50

hønen), der var en Larm,
(
naar En blev

kold, blev en Anden varm;
|
her titted et

Hoved, her stak et Par Ben. Kaalund.229.

især i forb. m. adv. (og præp.-led): *nu titte

Biergene
|
Med en forvoven Spids op over

Himlens Skyer.SkVid.il1.44. de friske Blom-
ster, der nysgjerrig tittede (Bergs.OF.*1.138.

•

struttede^ ud af Lommetørklædet. Bergs.OF.

1.185. oftest i forb. titte frem: nette Byg-
ninger titte allevegne frem med deres lyse 60

Facader mollem de grønne Lunde. Høyen.

Breve.96. Massen . . har noget Spidsborger-

ligt, det titter frem, selv under Balkjolen,

som viser sig ved Ho^et. HGAnd.SS.III.125.

paa Markerne tittede endnu en enkelt lille

Gaaseurt . . irem.EmmaKraft.SommerogVin-
ter.(1893).146. *(vi) Saa Glutternes Nusser
(o : bryster) smaatittende frem. TBruun.S.
91. *bag Skyen hist

|
Fremtitte Stjerner,

Gnist ved Gnist. Wirith.Lyr.164. uegl.: man
. . kunde (maaske) finde den (0: en teori)

fremtittende i Sagaens ovenfor anførte Yt-
tring^Schiern.HS.I.lOl.

Titte-, i ssgr.; især af IIL titte (jf.

Tit- 2 samt Kig(e)-j. -slas, et. (jf. Kige-
glas; nu kun dial.) glas, linse til at se igen-

nem; om lorgnet (ell. monocle): *aldrig saae
man ham (0: en laps) foruden Titteglas.

ChrBorup.PM.334. om lup: BomhOS. -leg,
en. (jf. lege tit u. L Tit; nu næppe br.) leg,

hvor man skjuler sig og titter frem igen; skjul.

VSO. jf. (sj.): Et lille Skib, som for fulde

Seil hengled i det Grønne, syntes at titte-
lege med Flodens vigende Buskværk. jBa^^es.

DVIX.5.
titten-øjet, adj. se titøjet.

Titter, pi. ['tidar] (ogs. Tittitter. OrdbS.
(kbh.)) (til III. titte ell. lY tit; barnespr.,

1. br.) øjne; glugger, her er saa varmt, saa
er der da ikke noget unaturligt i, at jeg

lukker Titterne et Øjehlikl BerlTid.^*/ii>1929.

Sønd.3.sp.2. BomhOS. (ogs. ent. tit(t)a/

I. Tit-tit, subst., II. tit-tit, interj. se

I. Tit, IV tit. Tittitter, pi. se Titter.

Titnl, en. se Titel, titnlar, adj. se

titulær. Titalar-biskop, en. se Titulær-

biskop, t -hogf en. (ænyd. d. s. ^Itzige Tjds
Secretarius Det er En ny oc fuldkommen
Formular- oc Titula.r-Bog.Cassuben. (bogtitel.

[1666]). Kingo. SS. V 146); jf. Titel-, Titu-

laturbog) bog, der indeholder titlerne paa
højere statsembedsmænd mfl. LTid. 1737.86.

Vel indrettet Titular-Bog og en stor Deel

fulde Titler Til de fleeste Høye og andre Be-
tiente ved det Kongel. Danske Hof. des Pep-
liers. Kgl. Fransk Orammatica. (1748). titelblad.

t -leksikon, et. d. s. Navne paa Æm-
beder, Betieninger, Professioner, Konstnere
og Haandverks-Folk, eller Titular-Lexicon.

Underretning, hvorledes de Franske Titler karid

indrettes. [1748]. 22.

TitalatH, en. [tidu'laJ(d)s] (nu 1. br.

Titulation. Tops.II.442. Titulat. ORung.P.
128. jf. ndf.). fli. -er. {mlat. titulatio; egl.

vbs. til titulere; m. h. t. dannelsen sml. Dis-

putats, Konfirmats (u. Konfirmation/ Re-
formats (u. Reformation^ ofl.; m. h. t. for-

men titulat sml. ChrMøll.RS.I.152; nærmest
spøg., nu 1. br.) d. s. s. Titulatur, „skulde

Nogen hedde Konge eller Keiser herovre

(o: paa Grønland) . . saa maatte det vel

være Capteinen" — „Bliver du gal? Knud!
— jeg Konge?" — „Jeg mener kun af Titu-

lats.''Ing.EF.IV62(jf. Titel 8p.l552**). »Jeg
svared: „Min Tak, Eders Majestæt!" . . | Han
afbrød: „Spar dine Titulatser."Z)roc/im./7Z).

346.
II
om skældsord. Det hørte Tidens Tone

til, at hvis ikke Modstanderne fik Titulater,

98*



1669 Titulatur Tivoli 1660

som bragte en Retiradedør til at rødme,
var der ikke rigtig Kraft i Bevisførelsen.

KMunk.HJ.16. Titulatur, en. [tidula-

'tu'r] flt. -er. (ty. titulatur, fr. titulature;

til titulere
; jf. Titulats ; nu især O ell. spøg.)

det at titulere en paa en bestemt maade
ell. (især) mere konkr.: den maade, hvor-
paa man titulerer en; ogs.: titel (2-3).

de gamle Tvistigheder om Titulaturen og
Usingen. Slange.ChrIY1463. ugift Fruentim- i"o

mer af Borger-Stand kaldes gemeenlig Made-
moiselle, og bruges sielden den Danske Titu-

latur Høyædle eller Velædle. Underretning,

hvorledes deFranskeTitlerkand indrettes.[1748].

61. Han bomrede . . i Titulaturen, som var

ham det Vanskeligste i den fornemme Yex-

den.Ing.LB.1.94. hun er saa gammel, at hun
rækker helt tilbage til den Tid, da Titulatu-

ren var „M.^d&m.'\AxRosendal.SP.67.
||

(spøg.) i videre anv. om benævnelse i al alm., 20

spec. om skældsord, denne „mageløse Opda-
gelse" (dette er denne Idees officielle Titu-

latur hos de geniale Vedkommende). jfiLterfc.

VII.25. Jeg forsøgte forgjæves at standse

hans Foredrag, som han iøvrigt forzirede

med fine Titulaturer, saasom: Løsgjænger,

Dagdriver, Sviregast o. s. v. Chievitz. FG. 42.

II
hertil (jf. Titularbog; nu næppe br.):

Titulatur-bog. Titulatur-Bog. Holck.(bogtitel.

1776). Amberg. VSO. 30

titulere, v. [tidu'le'ra] (nu kun dial.

titelere. Moth.Conv.T75. Leth.(lSOO). jf.

Feilb. LollO.). præt. -ede ell. (nu 1. br.) -te

(jf. u. bet. 2). vbs. (1. br.) -ing (Leth.(UOO)
(u. Titulatur;. EJessen.RI.5); jf. Titulats,

Titulatur, {ænyd. tittulere, fy. titulieren
; fra

lat. titulare; jf. (be)title) I) nævne, kalde
(tiltale ell. omtale) med en vis titel; ofte m.
obj.-præd. ell. (nu 1. br.) præp.-led m. for.

Andre Officerer her i Byen holde gode Miner 40

med ham, og titulere ham nu Hr. Captain,

nu Hr. Major, nu Hr. Oberst, ligesom hånd
tracterer meer eller mindre til. Holb.Tyb.I.l.

Her er kommen en ung Engelsk Cavallier

til Byen, som T. titulerer for Mylord. Gram.
Breve.236. Greven, eller Hvad han den Gang
titnl<iTeåes.Blich.(1920).XXIX.86. Vi kan
vist lige saa gerne titulere ham Ekscellence

med det sa.m.me. Bergstrøm.MD.88. \\ refi.

(ingen kan) foreskrive Kongen af Sverrig, 50

hvorleedes hånd sig skulle titulere. /Ston^e.

ChrIY239. de holstenske Grever titulerede

sig efter deres Bo^^æl. Thorsen.Afh.1. 39. || i

videre (navnlig spøg.) anv. om benævnelse af
anden art. (gud) kalder Jordens Konger
Guder . . men titulerer dog ikke ligeledes

andre Jordens Borgere. Hørn.Moral.1. 79. Au-
gustas Besvimelse eller hvad det nu skulde
tituleres. Reinhard.FC.317. spøgende titule-

rer (han) den snart voksne unge Dame med 60

„De". ElisabethHude.CarolineSchlegel. (1944).
152. spec. (dial.): skælde ud. LollO. 2)
(gldgs.) give (ret til at føre) en vis titel.

de (fortjener) at decoreres og tituleres.

Davids.B.1.253. \\ især i perf. part, som adj.

(jf. titulær/ tituleerte Folk af (de studeren-

des) egen Orden. JSneed.IY296. jeg er titu-

leret Professor. Goldschm. (Borchsen.HI.75).
Ditmar og endnu et Par utitulerede
Herrer. CBernh.V1.97.

titulær, adj. [tidu'læ'r] (nu næppe br.

(jf. dog ndf. 1. 34) titular. Holb.Ep.1.350. jf.

JBaden.FrO. Meyer."), (ænyd. titular (For-

ordn. (Kvartudg.)^^/»1693); fra fr. titulaire,

jf. eng. titular, ty. titular- i ssgr.; til Titel;

især o, emb.) om indehaver af en titel: som
fører vedkommende titel, men ikke har
noget tilsvarende embede (ell. myndighed,
privilegium, gage); som kun er noget af navn;
om forhold: som angaar, er knyttet til en
titel, titelvæsnet, saadanne Vilkor, som giorde

ham meer til en titulaire end en virkelig

Konge i Sverrig. Holb.DH.II.619. (han) fik

ærefulde, titulære Stillinger. VVed.HR.l 18.

især i forb. titulær professor: jeg selv

har den Ære at være bleven udnævnt til

Professor (NB. titnla,ir). Heib.Fam.24. Biogr
L.^VI.479.

II
(især iron ell. spøg.) i videre

anv. Det første af titulaire Vittigheds Vær-
ker, (trykkefriheds)Anordningen frembragte,
var saakaldte Sa.tiier.NyerupRahb.VI.225.
Politiken har en talløs Skare af titulaire

Eelte.Kierk.VI.384. Fru Bruun kaldte sig

Frue, af titulære Grunde, men havde al-

drig været giit.JVJens.G.157. \\ hertil ssgr.

(jf. Titular-; delvis vekslende m. særskreven

forb.) som Titulær- biskop (Nord Conv Lex.

V562. Titular-: Schindler.Uturgi.(1928).91)

,

-embede (VMadsen. Et Saxoproblem. (1930).

16), -kristen (Kierk.XIII.611).
Ti-tu8ind(e}, et ell. num. tallet ell.

antal af 10.000; ogs. om et uhyre stort antal.

I) som subst. de ældre Religioner . . maa
have hjulpet Menneskene fremad i kanske
mange Titusinder af Aar. Tilsk.1901.294. Saul

slog sine Tusinder, men David sine Titusinder

(1871: ti Tusinde). lSam.18.7 (1931). \\ Fi-

gurerne . . eksisterer i Titusinder. JFJens.
LB.53. jf.: (der) var samlet Festdeltagere i

Titusindvis.VorStand.l938.154.sp.l. 2) som
num. (alm.: ti tusind(e);. De ser fra det

raslende Tog ud over Hushavet med de ti-

tusind Lys. Roos.TL.5. de titusinde Martyrers

Dag (22. Juni). Nystrøm.N0.112.
tit-øjet, adj. ('titten-. UfF.). (af III.

titte; dial. (sjæll.)) som titter (anstrengt) ud

af (halvaabne, missende) øjne; især: nærsynet

(CollO.) ell. søvnig, klatøjet, jeg gaar op til

den titøjede Apothekersvend, som . . laver

Noget af Svesker og Sennepsblade til Dig.

Schand.F.517. vi er Udt titøjet, naar vi

wækkes. SorøAmtstid.^*/6l945.6.sp.3.

Tiunde, et. se Tyende.
I. Tiur, en. se Tjur.

II. Tiur, en. se Tyr.

tive, num. se tyve.

tivit, interj. se tvit.

Tivoli, (propr. ell.) et ell. (sj.) en (Bev.
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'U1842.(HismKbh.3R.V.498)). ['tivoli] tid-

ligere ogs. ['ti'-] (CFBruun.Bogstavlydenes
Lcengde.(1883).21); nu kun spøg. (gldgs.)

[ti'vo-li, -'vå-li] (jj. NyeViseomTivoli.(1843)
(cvD daarlig). VKorfitsen.EY151{c^ Bolig).

SganareU.104.11.69). flt. (1. Ir.) -er (Berl

Tid.*yil935.M.22.sp.4). (optaget ca. 1840 fra

fr. (Jardin de) Tivoli, navn paa et forlystelses-

etablissement i Paris, der var opkaldt efter den
Hal. by Tivoli, hvori der findes berømte have- lo

anlæg) forlystelsesetablissement i en
have ell. lign. (der efterligner Jardin de

Tivoli i Paris ell. (nu kun) Tivoli i Kbh.).

1

)

som fællesnavn (i forb. m. best, ell. ubest.

art. ell. i flt.); nu kun om mindre etablisse-

menter, tidligere ogs. om Tivoli i Kbh. (til-

ladelse til) i Nærheden af København at

anlægge et Two^.Cit. 1841. (CarlCChristen-
sen ofl. Frederiksberg. (1937). 9). Tivoliet vil

blive aabnet for Publikum den ] 5de August. 20

Adr.^^U1843.1.sp.3. (gid) jeg kunde komme
i Tivoliet med hdim. Oversk.Com.lY65. Det
hlle Etablissement, et Tivoli, var efter

Hovedstadsmønstre anlagt folkeligt, men
endt sjoveragtigt. i/or/iw4J?ans.Z.iS3. || om
de til et saadant etablissement hørende indret-

ninger. Tivoli købes. Luftgynge — Karrusel— Skydetelt — Automathal — Farvespil

samt alt Tivoli-Materiale og Teltgods ønskes

til Køhs. PoU/,1944.14.sp.3. 30

2) som propr. (uden art. og flt.), især om
det 1843 oprettede etablissement „Kjøbenhavns
Sommer-Tivoli", paa voldterrænet ved Vester-

bro i Kbh. Tivoli. Tirsdagen den 15de August
. . aabnes Kjøbenhavns Tivoli og Vauxhall.

Adr.^^U1843.1.sp.2. derfor synes Liebhavere
af Tivoli saa lidet om Evigheden. Zierfc.F//.

245. Steen Eiler Rasmussen . I Danmarks Have.

(1941). 40.
II

som steds-præp. anvendes nu
kun i, tidligere ogs. paa (se IL paa sp.237**. 40

246**.
jf. ogs. HistMKbh. 3R.V 537. 540 ofl.).

En Aften i Tivoli. FJHans. (titel paa utrykt

vaudeville 1844). han gik i Tivoli hver aften
j

ude (nu olm.: inde^ paa ell. (nu alm.:) i

Tivoli: K. drev . . omkring ude paa Tivoli.

PHans.KK.229. det var forleden Aften ude
i Tivoli. EChristians.Hj.193.

3) billedl. ell. overf. Om Aanden skulde

flagre noget vildt
|

I Digtekonstens muntre
Tivoli,

1
Forskaan os for et simpelt Politi so

I
Med Spanskrørs - Stok og Messing -Skilt.

Aarestr.SS.lV49(1839). i de kommende Aar
vil Københavns Befolkning . . spredes ud
over Nabokommunerne. Og (borgmesteren)

kan ikke i Længden holde til at lave Ti-

voli for Udflytterne uden at faa tilstræk-

keligt i Entré (0: skat fra dem). Pol."

U

1935.9.sp.2. de fattiges Tivoli, {vel dan-
net efter de fattiges dyrehave, se u. Dyre-
have; spøg., foræld.') den del af Vestervold,

som ved stadsgraven laa over for Tivoli, og
hvor man gratis kunde høre musikken, se

fyrværkeriet osv. Fra Voldskrænten ved De
„Fattiges Tivoli" kastede man begærlige
Blikke ind i de Riges dito. CHans.BK.42.

II (W9-) ^^^ betegnelse for en (nu ombygget)

fløj af Nytorvs arrest i Kbh. (fangerne blev)

ført over i „Tivoli" og sat i tre Celler ved
Siden af hYei&ndre.LPio.Erindringer.(1877).
31.

II
spec. (spøg.) om urolige, brogede for-

hold. Vi har et værre Tivoli, men vi har
det sjovt (0: i en stor familie). LeckFischer.
HM.145. Saa skulde du se et TiyoUl Martin
AHans.JR.194.

\\
(jarg., gldgs.) i forb. som

det er hans tivoli, det er hans fornøjelse,

lyst. Gud, hvor det er revnende ligegyldigt,

Hr. Assessor. At man gider! Men det er nu
Deres Tivoli. Ekstrabl.'yil905.2.sp.3. Forman-
den vil gerne gaa og gælde for en meget fin

Mand — det er nu hans Tivoli. Brodersen.

HD.82.
4) (nu næppe br.) om fortunaspil. Meyer.
Tivoli-, i ssgr. især af Tivoli 1-2, fx.

Tivoli-abounent, -abonnine, -avis fTivoli-

Avis(en). (avistiteU844-46)), -direktør (Berl

Tid.*ya935.M.22.sp.4), -ejer (smst.), -etab-
lissement (HistMKbh.3R.V.487), -garde
((musik)korps af drenge i garderuniformer i

Tivoli i Kbh. smst.517), -have ^'udenlandske

Vauxhalls og Tivolihaver, smst.482), -humør
^dette København, hvis Humør var Tivoli-

humør (i vore Dage er der slet ikke noget
mere, der hedder Tivolihumør). /psen.LP.i7.

jf. Arlaud.440) , -lygte (spec. ^ som navn paa
Fuchsia procumbens R. Cunn.: BerlHaveL.I.

267;,^ -materiale (se sp.l56V*).
Ti-ore, en. (vulg., nu næppe br. (efter

Skilling.?; -øring. EBrand.HH.lOl). (sølv-

ell. nikkel)mønt af ti øres værdi. Reinhard.

FC.36. ca. 60 Kr. i Tiører. PolitiE.**/»1922.4.

saa pæn, net ell. mild, glad som en ny-
slaaet tiøre, se nyslaaet 2. nu faldt ti-

øren, (egl. om tiøre, der puttes i (telefon)-

automat; jarg.) som udtryk for, at noget (plud-

selig) gaar op for en. Telefondamen (var)

„med", „10-Øren var faldtiV. Pol.**/»1942.13.

sp.5. der (0: paa en møbeludstilling) vises

saa fortræffelige Eksempler paa levedygtigt

Haandværk, at man har et oplagt Materiale

at arbejde videre paa i det Øjeblik, 10- Øren

falder hos Erhvervslivet og de bevilgende

kyndigheder. smst.**/»1945.7.8p.5.
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